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OPTION PRICING METHODS IN FINANCE: A CONTEMPORARY SURVEY
OF ASSET PRICES
assist. prof. PhD, Mariyan Milev 1, assoc. prof. eng. PhD Iordanka Alexieva 2,
assist. prof. Nikolai Penev3, Faculty of Economy, University of Food
Technologies – Plovdiv
Abstract: This paper describes the advantages and disadvantages of option pricing
methods for the valuation of American options of single asset that follows a jump diffusion
process. We explored the radial basis functions (RBF) approach presented in [40] for
frequently used in literature example of pricing American put options and compare the
results with those obtained by other option pricing methods such as the Monte Carlo
simulation of Bradley [36], the quadratic approximation equation of Kou [19], the binomial
tree method of Amin [2], the classical the Crank-Nicolson (CN) scheme and robust finite
difference methods such as the penalty method [15], [16]. We justify the efficiency of the
RBF approach in option pricing and point important conclusions for jump diffusion models,
e.g. although they capture the important leptokurtic features of the asset prices but are not
good at modeling long term contracts in financial markets due to the unpredictable nature
of the markets in the long time periods.
Key words: option pricing methods, leptokurtic features of the asset prices, radial
basis functions, American option; Jump-diffusion processes, Black-Scholes PIDE.
Резюме: В тази статия се описват предимствата и недостатъците на
методи за оценяване на Американски опции на един актив, цената, на който
следва дифузионен процес със скокове. Изследва се метода на радиални функции,
представен в [40], за често използвани в литерат примери за оценяване на
Американски пут опции и се сравняват резултатите с тези, получени от други
опциионни методи като симулациите на Монте Карло на Bradley [36],
квадратичната апроксимация на Kou [19], биномното дърво на Amin [2],
класическата схема на Кранк-Николсон и ефикасни схеми на крайни разлики като
penalty method [15], [16]. Ние демонстрираме ефикасността на метода на
радиални функции за оценяване на опции и значимостта на дифузионните модели
със скокове - те разширяват първоначалния фундаментален модел на Блак-Шолс
от 1973 и много по-реално отрязяват свойствата на цените на финансовите
активи (lepto-kurtic properties), но са предпочитани за моделирането на опционни
договори
с
кратът
период
на
изпълнение
(матуритет),
поради
непридвидимостта на финансовите пазари.

marian_milev@hotmail.com
tourismexam@abv.bg
3 penevbg@abv.bg
1
2
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1. Introduction
Until the end of the previous century in Quantitative Finance a huge bulk of
research consists of exploration the famous Black-Scholes analytic model [6] for
determining the behavior of the stock price turns out to be fundamental in option pricing. In
this model it is assumed that the stock follows the geometric Brownian motion process that
is a diffusion process. The key feature of it is that over a short enough period of time the
stock price can only change by a small amount.
In the past decade of the new era of modern and powerful computers with multiprocessors and big memory possibilities, general practitioners and financial analysts prefer
using modern softwares for pricing financial derivatives. Thus the need of inventing and
implementing new numerical methods for computer simulation of asset prices is
continuously increasing. Examples of such methods depending significantly on the
possibilities of the computer processor are the most frequently used numerical methods in
Quantitative Finance, i.e. the Monte Carlo simulation, binomial and trinomial trees, and
finite difference schemes [14].
Thus the main tasks in Quantitative Finance such as the option valuation problem,
i.e. to compute a fair value for the option, requires the appearance and development of
new scientific areas and often referred to contemporary postgraduate disciplines such as
Financial Engineering and Quantitative methods. Of course, this process should be based
on a strong mathematical postulation [7], [14], [21] and theorems proved in pure
mathematical disciplines such as the Numerical Analysis and Numerical Methods. For
example, preserving the discrete maximum principle by the Black-Scholes numerical
solution is demanded from the parabolic character of this equation. It is well-known that
the Black-Scholes equation could be transformed to a heat equation that describes a
physical process. Thus, the numerical solution should not increase with the increasing of
the time parameter, i.e. practically the physical interpretation of the discrete maximum
principle [25]. Another example is the Monte Carlo methods and its modifications with
pseudo-random number. The structure and accuracy of this generic and heuristic method
for simulation of asset prices is determined by basic principles explored in the field of
Probability and Statistics such as the Central Limit Theorem, confidence intervals, control
variates, importance sampling, ect. As a third example, it could be pointed the application
of positivity-preserving finite difference schemes that preserves the numerical solution
positive as it is required by the financial meaning of the postulated problem, i.e. the
numerical solution is actually the premium of the option [3].
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The main part of contemporary achievements in the above mentioned scientific
areas consists of creating efficient numerical methods for valuation of European or
American vanilla options, i.e. the classical problems in Finance, respectively, pricing call
and put options that have the possibility but not the obligation to be exercised only at the
expiry or at any moment prior to the maturity, following a winning strategy for gaining a
maximum payoff [18], [21], [22], see definition for finding an essential supremum.
Nowadays, it is possible more than gathering, storing, sorting and analyzing data,
i.e. a statistical treatment of indexes and derivative prices on the stock exchange such as
Dow Jones and S&P, and subsequently estimating the mean, variance and the tails of the
observed probability distribution but also to be determined the most realistic option pricing
models such as those of Merton and Kou.
Merton, however, observed that the changes in the stock price were not always in
small and continuous steps [23]. In many instances, either when there is an
announcement of market events or some type of human interventions, the stock prices
have shown immediate and substantial spikes or dips in the prices [36].
There is also a great bulk of literature and heuristic evidences showing that the
normal distribution assumption for returns is a poor fit to data, in part because the
observed area in the tails of the distribution is much greater than the normal distribution
permits [9], [20]. If the probability distribution of the stock price at any given future time is
not log-normal then we underprice or overprice call and put options, depending on the
distributions's tails [14]. One heuristic evidence is the behavior of underlying assets in real
options modeling such as energy prices, oil and natural gas prices. These quantities can
exhibit peaks and spikes, for example, in one case the unit price of natural gas jumped
from 30 euros to more than 1500 euros in one day during a period of short supply, [8]. One
possible remedy is to assume an alternative distribution for the returns of the asset price
that, like the normal distribution, is infinitely divisible but that has more area in the tails. For
example, the inverse Gaussian (NIG) distribution is a good fit to some stock and interest
rate data [9]. Another idea to overcome the shortcomings of the inaccurate pricing of the
contingent claims is using more appropriate models such as stochastic volatility models
(Heston model) or models where the stock price may experience occasional jumps rather
than the continuous changes. As a consequence, in contrast to the original Black-Scholes
framework where closed-form formulas exist for most of the option valuation problems or
standard numerical methods could be applied, in nonstandard financial models more
complicated and precise techniques are required.
The stochastic volatility models are either too complicated to obtain practical
algorithms that are easy to implement and provide comparable results or too simplistic and
cannot capture the important leptokurtic features of the market [20]. Jump-diffusion models
on the other hand are easier to implement, better in capturing the market's phenomena
and are comparative to stochastic volatility models in terms of pricing accuracy [36]. When
a stock price follows a jump diffusion process, it means that the randomness can be split
into two separate types of processes - the jump process and the diffusion process.
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We have chosen to explore the Black-Scholes model, by exploring the jump
diffusion (Poisson) model, see Merton [23] and the radial basis functions (RBF) method for
approximation of the option prices.
All the above listed advantages of the radial basis functions method are good
motivation this method to be applied as a modern computational tool in option pricing, see
[10], [12], [13], [30], [33], [37]. The contribution in the presented article is that we do not
apply the radial basis functions to the original Black-Scholes equation [12], [13] or its
transformation to heat equation [10], [37], but explore the option valuation problem in the
framework of the jump diffusion models of Merton [23] and Kou [19].
Most of existing numerical methods in literature, e.g. the least-squares approach of
Longstaff and Schwartz [22], are effective in pricing American options, however, one
common problem with several of the methods is when modifying the pricing technique to
incorporate options where the underlying stock follows a jump-diffusion process.
In general, American options are more flexible than the European option, i.e. an
option can be exercised at any moment before the expiration date, and therefore, the price
of an American option is usually higher than that of a European option. The added
flexibility of American options, however, makes the analysis of such options much more
complicated leading to a free boundary problem [36].
In Section 2 we discuss the original Black-Scholes model and expose the
mathematical model for pricing American option under jump-diffusion process. We
postulate the option valuation problem as a partial integral-differential equation that is an
extension of the famous Black-Scholes equation with an integral part that reflects the
jumps of the asset price.
In Section 3. we present the approximation of the Black-Scholes equation with the
exposed radial basis functions method and the option valuation problem is reduced to a
solving a standard homogeneous system of ordinary differential equations.
In Section 4 we make a parallel between the finite difference approach and the RBF
approximation by exploring the structure of both methods.
In Section 5 consists of computational results obtained by the presented RBF
method which are compare with numerical and analytical methods for pricing American
options in literature that are the Monte Carlo simulation of Bradley [36], the quadratic
approximation equation of Kou [19], the binomial tree method of Amin [2] and robust finite
difference methods such as the penalty method [15], [16].
In the conclusion, we give some final remarks for the advantages of the presented
radial basis function method and its possible applications.
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2. Mathematical Model. The Modified Black-Scholes PDE
Usually in financial literature, as a mathematical model for the movement of the
asset price under the risk-neutral measure is considered a standard geometric Brownian
motion diffusion process with constant coefficients r and σ :

dS /=
S rdt + σ dWt (1)
where S is the underlying stock price, r - interest rate, σ - stock volatility, dWt
increments of Gauss-Wiener process. If τ is the time to expiry T of the contract, i.e.
τ = T − t , 0 ≤ t ≤ T , the price V ( S , t ) of the option satisfies the Black-Scholes partial
differential equation
∂V
∂V 1 2 2 ∂ 2V
+ rS
+ σ S
− rV =
0 (2)
−
∂t
∂S 2
∂S 2
In this article we explore a more general model for the random movement of the
asset price. In order to make our analysis concrete, we concentrate our attention on a
classical problem in financial literature, i.e valuation of American put options under a jump
diffusion process. In this case the modified stochastic differential equation (1) that models
jumps is:

dS /=
S rdt + σ dWt + (η − 1)dq (3)
where dq is a Poisson process with arrival rate (intensity) λ defined as:

with probability 1 − λ dt
with probability λ dt

0
dq = 
1

and η − 1 impuse function producing a jump from S to Sη , where=
k E (η − 1) is the
expected relative jump size.
In contrast to equation (1) in the new stochastic equation (3) the path followed by S
is continuous most of the time but finite negative or positive jumps will appear at discrete
points in time. As a result the Black-Scholes equations (2) is modified to a partial integraldifferential equation by adding an integral part that reflects the jump diffusion structure of
the process:
∞
∂V 1 2 2 ∂ 2V
∂V
=
−
+
r
−
k
S
−
(
r
+
)
V
+
σ S
λ
λ
λ
(
)
∫0 V (Sη , t ) ρ (η )dη (4)
∂S 2
∂S
∂t 2

ϕ ( x) = e − ( cx )

2

endowed with initial V ( S ,0) = 0 for b(0) < S < ∞ and boundary conditions:

V=
( S , T ) max( K − S ,0) (5)
V ( S , t ) → 0 as S → ∞ and V (0, t ) = K (6)
where the big letter K is the strike price of the option contract.
13

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 1(4)/2011

ISSN 1314-0582

The set of critical exercise prices, one for each time t , 0 ≤ t ≤ T , define a function
b(t ) of time t , with t ∈[0, T ) , which is called early exercise boundary or optimal exercise
boundary [18]. It is well-known in literature that b(t ) is continuously differentiable on the
interval [0, T ) and nondecreasing in t (and therefore non-increasing in time to maturity

τ= T − t ) [18]. The additional condition for S on the optimal exercise boundary b(t ) is:
lim V ( S , t=
) K − b(t ) (7)

S →b ( t )

The jump amplitude is η and the function ρ satisfies

ρ (η ) ≥ 0,

∫

∞

0

− (lnη − µ J )2

2
1
(8)
ρ (η )dη = 1, ρ (η ) =
e 2σ J
2πσ Jη

where σ j is the jump volatility. For American options, it is well-known that only the
region S > b(t ) has financial meaning, [21]. If τ= T − t , we know the following extra
conditions for b(t )
∂V
∂S

V (b(τ ),τ ) =
K − b(τ ), b(0) =
K,
(b(τ ),τ ) =
−1 (9)
The

condition

b(0) = K

follows

immediately

from

V ( S ,0) = 0

and

V (b(τ ),τ =
) K − b(τ ) when τ = 0 .
The financial parameters r , σ , K are general parameters of the financial contract
while

λ , k ,σ j , µ j are jump parameters of the described mathematical model. Obviously, if

the parameter λ = 0 , i. e the parameter that characterizes the jumps of the asset price is
zero, then the new equation (4) is the original Black-Scholes equation (1) when τ= T − t .
In case of a European put option, conditions (6) changes to V (0, t ) = Ke− r (T −t ) when

S = 0 , while for a European call V =
( S , T ) max( S − K ,0) , V (0, t ) = 0 , V ( S , t )= S − Ke− r (T −t )
when S → ∞ .
We note that the formula (8) models the jumps of the asset price with a log-normally
distributed process. In contrast to Merton, Kou chose a log-double exponentially
distributed process [19], [20], while other researchers use a log-uniform or a log-doubleuniformly distributed process. Each of these processes has advantages and
disadvantages under different circumstances, [36].
In the model of Kou, where the parameter η has a log-double exponentially
distribution with density in (8):

g lnη ( y )  pη1e− (η1 y )1y ≥0 + qη2e(η2 y )1y <0 (10)
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The expected relative jump size k is k= E (η − 1)= p

η1
η
+ q 2 − 1 , where p and
η1 − 1 η2 + 1

q represent the probability of positive and negative jumps, where η1 > 1 , η2 > 0 , p ≥ 0 ,

q ≥ 0, p +q =
1 . The parameters

1

η1

and

1

η2

are the means of the two exponential

distributions in (10). The advantage of the Kou's model is that the jump distribution is
asymmetric and has leptokurtic properties.
The optimal exercise boundary b(t ) is defined as function of time t , with 0 ≤ t ≤ T ,
which gives the critical exercise prices for each time t ∈ [0, T ] , b(t ) :[0, T ] → R + , [18].

3. Radial Basis Functions Approximation in Option Pricing
This radial basis functions is a modern method in option pricing which is an
extremely flexible interpolation method because it applies immediately for scattered data
and in any number of dimensions.
The method has a simple computer implementation and gives highly accurate
results like other frequently used numerical methods such as binomial trees and finite
difference schemes.
The key idea of the proposed radial basis functions method is transforming the
PIDE problem (4) to a system of ordinary differential equations (ODEs) by constructing

(

)

(

M × M square matrices C , C y and C yy defined by φ yi − y j , φ ′ yi − y j

(

)

)

and

φ ′′ yi − y j , 1 ≤ i, j ≤ M , respectively.
In equation (4) we approximate the integral term in a bounded interval by radial
basis functions.
The proposed method is unconditionally stable and the numerical results are in
agreement with those obtained by other methods in literature [2], [15], [16], [19], [36], see
the next section 4.
Usually in option pricing equation (4) is transformed by setting y = ln ( S (t ) ) and

η = e x . Using the radial basis functions we will approximate the PDE part of equation
together with the integral part according to the used probability density function, i.e (8) or
(10).
∞
∂V
∂V 1 2  ∂ 2V ∂V 
− σ  2 −
+ (r +=
λ )V λ ∫ V ( y + x,τ ) ρ ( x)dx (11)
 − ( r − λk )
−∞
∂y
∂τ 2  ∂y ∂y 

Let us first explore the PDE part equation (11), formally written equal to zero, i.e.:

∂V 1 2 ∂ 2V
− σ
∂τ 2 ∂y 2

1
 ∂V
+  σ 2 − (r − λ k ) 
+ (r + λ )V =
0 (12)
2
 ∂y
15
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where we have simplified equation (11) in respect to the first and second derivative.
As in the finite difference method, the computational domain [0, ymax ] × [0, T ] is
discretized by a uniform mesh with steps ∆y , ∆τ . Therefore, we obtain the nodes y j and

tn , where ( y j = j ∆y , τ n = n∆t ), j = 0, , M , n = 0, , N so that ymax = M ∆y , T= N ∆τ ,
M and N are integer numbers.
If we apply the unconditionally stable second-order Crank-Nicolson scheme to
equation (12) we obtain:
V jn +1 − V jn

∆τ

n +1
n +1
n
n
1 2
  1  V j +1 − V j −1 V j +1 − V j −1  
+  σ − r + λk   
+
 −
2∆y
2∆y  
2
  2 

n +1
n +1
n +1
n
n
n
 V jn +1 − V jn 
1 2  1  V j −1 − 2V j + V j +1 V j −1 − 2V j + V j +1  
− σ  
+
0 (13)
  + (r + λ ) 
 =
2
2


2  2 
2
∆
∆
y
y
(
)
(
)





where we use the standard second-order accurate central finite difference
approximation for b(τ ) in equation (12) in order to be preserved the accuracy of the
Crank-Nicolson

scheme.
M

(

Now

V ( y,τ ) =
K − ∑ j =1α j (τ )φ y − y j
M

)

we

apply

the

RBF

method

by

setting

and using V (0,τ =
) K − b(τ ) in relation (9) we have

(

)

b n= K − V (0,τ n ) =
K − ∑ j =1α j n (τ )φ − y j . For any fixed time-to-maturity τ n , i.e. τ n = n∆τ ,
and respectively a fixed integer number n , we could implement the radial basis functions
approximation by substitution of V jn with =
V jn = V ( y j ,τ n )

∑ j =1α j (τ )φ ( y − y j )
M

in equation

(13).
Applying the Crank-Nicolson scheme (CN) for the partial differential equation (PDE)
part of equation (11), i.e. the left part of equation (12), complicates the option valuation
problem by increasing the memory requirements for storing all the values V jn , V jn+1 , V jn−1 ,

V jn +1 , V jn++11 , V jn−+11 as it is done in [12]. This preliminary finite difference procedure increases
significantly the computational time of the proposed RBF method and applied in this form it
becomes time-consuming and inefficient in option pricing.
Instead using the CN time-stepping, we could apply directly the radial basis
functions to equation (12) and thus to reduce significantly the complexity and executive
time of the RBF method. This could be achieved using the first and second partial
derivatives
of V ( y,τ )
=

∑ j =1α j (τ )φ ( y − y j )
M

(

fact that the radial basis function φ y − y j

with respect to the space variable y and the

) does not depend on time τ .

16
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In case we use the (inverse) reciprocal multi-quadratic radial basis function (RMQRBF), i.e. the function

)

(

φ y, y j =

1

2

1+ c y − y j

2

, we obtain the first and second partial

derivatives:

(

∂φ y − y j
∂y

)=−

c( y − y j )

3

,

1 + c 2 y − y 2  2

j 



(

∂ 2φ y − y j
∂y 2

)=
2c ( y − y ) − 1
(14)
c
2

2

j

2

5

1 + c 2 y − y 2  2

j 



where y j is the asset price at the collocation point ∆y and the shape parameter c
is the support radius of the radial basis function. A smaller shape parameter c makes
basis functions flatter.

( )

Some practitioners use the Cubic Spline φ y = y

3

because its simplicity and

accuracy. We have

(

∂φ y − y j

)

(

)

3 y − y 2 , if y − y > 0,
j
j

and

2
−3 y − y j , if y − y j < 0,


(

∂y

(

∂ 2φ y − y j

)

Thus the implementation of the first derivative

∂y

(

∂φ y − y j
∂y

) = 6( y − y ) (15)
j

2

) depends on the

y − yj .

We decide to apply the infinitely differentiable multi-quadratic radial basis function (MQRBF)

)

(

φ y, y j = 1 + c 2 y − y j

2

and RMQ-RBF

(

)

φ y, y j =

1

2

1+ c y − y j

2

as the sizes of

numerical errors correspond directly to the derivative of the used radial basis function

φ ( y ) , see for details [12].

Approximation of the integral part of equation (4). One practical problem is that
the integral term is defined on a semi-infinite interval and this must be truncated. The
solution of this problem is discussed by Duffy in [8] where the following procedure is
proposed: Two finite values A and B are chosen such that the difference between the
infinite and truncated integrals is less than a given tolerance:
∞

∫−∞

B

f ( x)dx − ∫ f ( x)dx < ε
A

The truncated integral could be approximated by some kind of Newton-Cotes
integration method:
B

∫A

f ( x)dx ≈

B− A N
ω j f ( x j ) (16)
N ∑
j =0
17
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where ω j is some set of weights. We have a specific integrand (kernel) which is the
normal probability density function
− y2

1
2
g ( y ) ≡ Γδ ( y ) =
e 2δ (17)
2πδ
This function goes to zero very quickly and we are only interested when the value of
the function are greater than a given tolerance ε . Thus, we have the inequalities:

Γδ (u ) ≥ ε ⇔ y 2 ≤ −2δ 2 log(εδ 2π )
⇔ − −2δ log(εδ 2π ) ≤ y ≤ −2δ log(εδ 2π )
2

2

(18)

The Duffy's idea consists of that the integral part of equation (4) could be estimated
by approximating one of the following integrals
∞

∫0

V ( y + η ) ρ (η )dη

or

∞

∫−∞ V ( y + η ) ρ (η )dη

(19)

depending on the positivity of the density function ρ (η ) , respectively. In the Merton
model (8) we have ρ (η ) ≥ 0 and we use the first integral of (19) for estimating the integral
in (4) while the log-double exponential probability density function (10) in the Kou model is
defined also for negative values.
If we set=
y ln η − µ J in (17), i.e. ρ (η ) =

1
2πσ Jη

e

− (lnη − µ J )2
2σ J 2

which is the log-normal

distribution used in the Merton model (8), then using (18) we obtain for the parameters A
and B of (16) that B =
− A = −2δ 2 log(εδ 2π ) + µ J . Having in mind the financial
character

of

the

option

price

V ( y,τ )

when

it

satisfies

Lipchitz

inequality

V ( y1,τ ) − V ( y2 ,τ ) ≤ L y1 − y2 , for every y1 , y2 and some constant L , it is trivially proved
that
∞

B

∫−∞ (V ( y +η ) − V ( y) ) ρ (η )dη − ∫− B (V ( y +η ) − V ( y) ρ (η ) ) dη

≤ 2σ 2j ε (20)

Analogously, similar result is obtained if we use instead (17) a log-double
exponentially
distribution
density
in
the
model
of
Kou
(10),
i.e.

g lnη ( y )  pη1e− (η1 y )1y ≥0 + qη2e(η2 y )1y <0 , where η1 > 1 , η2 > 0 , p ≥ 0 , q ≥ 0 , p + q =
1 , we
prove trivially that
∞

B

∫0 (V ( y +η ) − V ( y) ) ρ (η )dη − ∫0 (V ( y +η ) − V ( y) ρ (η ) ) dη ≤ ε

(21)

18
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ε 
1
ln   for y ≥ 0 and for a given tolerance ε . Using similar
1 − η1  p 

arguments of proving (21) we obtain B =

ε 
1
ln   for y < 0 and the integrals are
1 − η2  q 

defined in the bounded interval [−∞, A] .
Exploring the idea of Duffy, i.e. the integrals in (19), we define a matrix-valued

(

function η → C (η ) by φ yi − y j + η

)

(

)

where C=
(η ) φ yi − y j + η , 1 ≤ i, j ≤ M . We

substitute the option price V ( y,τ ) = ∑ j =1α j (τ )φ ( y − y j ) in equation (12) requiring the
M

initial PIDE (4) to be satisfied in the interpolation points y j . If instead of zero the right part
of equation (12) is the integral part (19), then the initial PIDE (4) is transformed to the
following
system
of
ordinary
differential
equations
for
the
vector

α (τ ) := (α1 (τ ) , α 2 (τ ) , , α M (τ ) ) :
C

B
∂α 1 2
1

− σ C yyα +  σ 2 − r + λ k  C yα + (r + λ )Cα = λ  ∫ C (η ) ρ (η )dη  α (22)
∂τ 2
 A

2


where by

(

C , C y , C yy are M × M

(

)

(

)

square matrices defined by φ yi − y j ,

)

φ ′ yi − y j , and φ ′′ yi − y j , 1 ≤ i, j ≤ M , respectively.
We use the Matlab's adaptive Gauss-Kronrod vectorized quadrature to evaluate the
matrix of the integral in (22) by using the following approximation
B

(

)

m

(

)

∫A φ yi − y j + η ρ (η )dη ≈ ∑ ωlφ yi − y j + ηl := ψ ( yi − y j ) (23)
l =1

where ωl and yl are suitable quadrature weights and quadrature points, see for
details [39]. We denote with ψ ( yi − y j ) the right hand of (23) as it depends on the value of

yi − y j .
Then the integral in equation (22) is

 ψ ( y1 − y1 ) ψ ( y1 − y2 )  ψ ( y1 − yM ) 

B
ψ ( y2 − y1 ) ψ ( y2 − y2 )  ψ ( y1 − yM ) 

(24)
∫A C (η ) ρ (η )dη ≈  




ψ ( yM − y1 ) ψ ( yM − y1 )  ψ ( yM − yM ) 
Substituting (24) into equation (22), we should approximate new equation:

C

∂α 1 2
1

− σ C yyα +  σ 2 − r + λ k  C yα + (r + λ )Cα = λ Q(η )α (25)
∂τ 2
2


The inverse matrix C −1 of the matrix C is assumed by general radial basis
functions theory, for example, see Buhmann [7]. We can therefore multiply both sides of
19
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(25) by C −1 . As a result, we obtain the following homogeneous system of ordinary
differential equations [29] with constant coefficients:

1

∂α
1


= C −1  σ 2C yy +  r − σ 2 − λ k  C y − (r + λ )C y + λQ(η )  α (26)
2
∂τ


2

or written in more explicit form as

∂α
= Λα
∂τ

(27)

where with Λ is denoted the right hand of (26). Finally, using the initial conditions
(5) at τ = 0 , and RBF method for the initial value V ( y,0) we obtain an initial vector

∂α
= Λα . By using any stiff ODE solver of
∂τ
standard matrix computation software MATLAB [17], we find out α (T ) at time T . The

α ( 0 ) := (α1 ( 0 ) , α 2 ( 0 ) , , α M ( 0 ) ) for the system

option price V0 at t = 0 , i.e. τ = T as τ= T − t , is obtained by substitution back of α (T ) in

V0 = ∑ j =1α j (T )φ ( S , S j ) , where M denotes the total number of collocation points.
M

Thus, the PIDE problem (13) problem reduces to a homogeneous system of
ordinary differential equations with constant coefficients. The total number M of
collocation points y j affects proportionally the condition number of the coefficient matrix

Λ and respectively, the computational accuracy. If the condition number is relatively low, it
is good to take a large number M of collocation points y j , where y j = ∆y , j = 1, , M . A
numerical demonstration of the condition number is presented by Goto et. al. [12] for the
original Black-Scholes model but without jump components of the underlying asset price.
4. Finite Difference Schemes and RBF Approach
It should be noted that the mesh of the radial basis functions approximation could
be non-uniform in terms of the space variable y , as the RBF method could be applied for
scattered data locations. This permits us to use non-uniform grids with a fine mesh near
steep gradients, i.e. narrower stock grid spacing in neighborhood of the strike price K ,
and a coarser mesh in other regions away from discontinuities, [38]. This idea is used for
pricing discrete barrier options and is known as an adaptive mesh technique.
If uniform grids are used, the numerical solution of some finite difference schemes
such as the Crank-Nicolson one often suffers from spurious oscillations that derive from an
inaccurate approximation of the sharp gradient in neighbourhood of the strike price. This
produces an error that is damped out very slowly [32]. This drawback could be avoided
experimentally if the time-step is prohibitively small [34], but this increases substantially
the computational time and the finite difference scheme is not efficient. Thus, the RBF
method is preferable to FDS, as the RBF application for non-uniform grids does not
20
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change the complexity of the linear system and respectively, the computer implementation
of the method.
Another advantage of the RBF method concerning the non-singular linear system
(27). The support radius c of the respective RBF could me changed and the thus illconditioning problems in resulting from using the radial basis functions as a global
interpolant could be avoided. In contrast to the finite difference schemes where the
iteration matrix could be modified by changing the discretization steps, the radial basis
functions turns out to be an extremely flexible interpolation method. This is confirmed by
the numerical results in the next section.
5. Numerical results
In this section we explore examples of pricing American put options frequently used
in literature. We compare the results of the presented radial basis functions approach with
those obtained by the Monte Carlo simulation of Bradley [36], the quadratic approximation
equation of Kou [19], the binomial tree method of Amin with 1600 steps in [2], the classical
the Crank-Nicolson (CN) scheme (13) that we mentioned in section 3 and robust finite
difference methods such as the penalty method [15], [16].
In contrast to the Monte Carlo method and like finite difference schemes (FDS), the
RBF method treats the option valuation problem without simulating the random movement
of the asset price. We discuss the numerical accuracy of the RBF method.
Jump-diffusion models are not good at modeling long term contracts in financial
markets due to the unpredictable nature of the markets in the long time periods. But over a
short period of time practitioners and financial analysts can predict the likelihood of a jump.
We choose the time period in the financial contract to be one quarter of the year, i.e. 0.25
years. As the time T in the mathematical model is usually fixed to 1, this period
corresponds to 0.25 or equivalently time to maturity τ = 0.25 .
We apply the MQ-RBF method for 0.05 ≤ c ≤ 1 and the RMQ-RBF for c = 1 , where
the smaller shape parameter c makes basis functions flatter. Numerical results are
presented using both methods MQ-RBF for c = 1 and RMQ-RBF for c = 1 in Table 1 and
the RMQ-RBF for c = 1 in Table 2-3, where we have used an uniform grid with M= 100
collocation points y j , y j = j ∆y , j = 1, , M . We explore European and American put
options when the underlying asset price follows a jump diffusion process that has a lognormal distribution with density function ρ (η ) =

1
2πσ Jη

e

− (lnη − µ J )2
2σ J 2

defined in (8), i.e. the

density of the Merton model. The jump and asset price parameters are presented in Table
1.
We use as reference values the results in [15], [16] and present the absolute error
of RMQ-RBF and RMQ-RBF methods. These both methods are very accurate for prices of
the underlying asset price close to the strike price K= 100. The classical Crank-Nicolson
21
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scheme due to the inaccurate approximation of the steep gradient in neighborhood of the
strike price. The high accuracy could be explained by the structure of the RBF method that
is an advantage over standard finite difference methods even for uniform grids as the
present case.
The numerical error of MQ-RBF is greater than that of RMQ-RBF and therefore, we
can say that the RMQ-RBF is more efficient than the MQ-RBF, see results in Table 1.
a log-double exponentially distributions with density function defined in (10) in the
model of Kou, i.e. g lnη ( y )  pη1e− (η1 y )1y ≥0 + qη2e(η2 y )1y <0 .Numerical results using RMQ-RBF
method are presented in Tables 2 and 3 with the asset price and jump parameters that are
time to maturity τ = 0.25 , strike price K=90, K=100, or K=110, volatility σ = 0.2 or σ = 0.3 ,
jump frequency λ = 3 or λ = 7 , upward jump size η1 = 25 or η1 = 50 and downward jump
size

η2 = 25 or η2 = 50 .

Table 1: European and American option prices for different values of the underlying
asset S0 and parameters K = 100, τ = 0.25, r = 0.05, σ = 0.15, λ = 0.1. The stock price
has a log-normal jump distribution with µj = −0.9 and σj = 0.45.
American Put Option under Log-Normal Jump Diffusion Model of Merton
Option
S(0)
FDS MQ-RBF
RMQ-RBF
Reference MQ-RBF
method
method
values
Error
Type RBFPrice C-N

RMQError

American Put

90
100
110

10.002
3.239
1.419

10.002
3.2442
1.419

10.003
3.242
1.421

10.004
3.242
1.420

0.002
0.000
0.001

0.001
0.000
0.001

European Put

100

3.149

3.150

3.150

3.150

0.000

0.000

European Call

90
100
110

0.525
4.390
12.640

0.527
4.391
12.641

0.528
4.391
12.643

0.528
4.391
12.643

0.001
0.000
0.002

0.000
0.000
0.000

The computations and presented times are done on ASUS Notebook X52F,
processor Intel (R), Core(TM)i3 CPU, M380 , 2.53 GHz, 4 GB RAM, Windows 7 Home
Premium, using MATLAB R2008b for the implementation of the proposed RBF algorithm.
The reference values in Table 4 are computed using the formula of Almendral and
Oosterlee in [1] with Simpsons quadrature rule in the interval [0, 100] with 10000
subintervals.
The numerical results obtained by the presented radial basis functions method in
Table 2-3 confirm some of the conclusion made by Bradley [36] for the valuation of
American put option under jump diffusion process. We divide our discussion into two parts
according to the following criteria:
The option price according to the asset price volatility parameter σ;
The option price according to the jump size frequency parameter λ.
The numerical results lead to the following important conclusions:
22
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The presented method of radius basis functions gives highly accurate results for
values of the underlying asset price S0 close to the strike price K, see results when S0 = K
= 100.
If the strike price K is fixed and the volatility parameter increases from 0.2 to 0.3
then the option value increases. In fact when K = 90, there is approximately a 66%
difference between the maximum (minimum) value of the group σ = 0.2 and the maximum
(minimum) value of the group σ = 0.3 which is significantly higher, between the two
groups. This trend is consistent with the other three valuation methods and is also
applicable for each of the other strike prices K = 100, K = 110.
Table 2: Prices of American put options for σ = 0.3, r = 5, T = 0.25, S0 = 100 by the
RMQ-RBF method for c = 1.
American Put Option under Double
K
σ
λ
η1 η2 Amin
Tree
90 0.2 3 25 25
0.75
90 0.2 3 25 50
0.65
90 0.2 3 50 25
0.68
90 0.2 3 50 50
0.59
90 0.3 3 25 25
1.92
90 0.3 3 25 50
1.85
90 0.3 3 50 25
1.84
90 0.3 3 50 50
1.77
100 0.2 3 25 25
3.78
100 0.2 3 25 50
3.66
100 0.2 3 50 25
3.62
100 0.2 3 50 50
3.50
100 0.3 3 25 25
5.63
100 0.3 3 25 50
5.55
100 0.3 3 50 25
5.50
100 0.3 3 50 50
5.42
110 0.2 3 25 25 10.48
110 0.2 3 25 50 10.42
110 0.2 3 50 25 10.36
110 0.2 3 50 50 10.31
110 0.3 3 25 25 11.90
110 0.3 3 25 50 11.84
110 0.3 3 50 25 11.78
110 0.3 3 50 50 11.72

Exponential Jump
Kou
RBF
2004
method
0.76
0.76
0.66
0.66
0.69
0.70
0.60
0.60
1.93
1.94
1.86
1.85
1.85
1.85
1.78
1.79
3.78
3.77
3.66
3.66
3.62
3.62
3.50
3.49
5.62
5.62
5.54
5.55
5.50
5.51
5.41
5.41
10.43
10.45
10.38
10.41
10.31
10.35
10.26
10.28
11.86
11.90
11.79
11.81
11.73
11.78
11.67
11.70

Diffusion Model
FDS
Monte
CN
Carlo
0.78
0.82
0.67
0.65
0.85
0.71
0.62
0.68
1.99
2.24
2.00
2.06
2.33
2.08
2.08
2.15
3.98
4.83
4.15
4.55
4.90
4.57
4.34
4.65
5.85
7.16
6.15
6.95
7.29
6.90
6.76
7.04
11.90
14.79
12.30
14.50
12.05
14.87
12.01
14.61
12.11
17.12
12.45
16.91
13.04
17.25
12.01
17.01

Significantly higher values of λ create a larger spread in the stock prices and can
even be seen with small jumps sizes making the value of the option increase by
considerable amounts. The larger spreads, in essence, reflect larger amounts of stock
variation. This fact is evident when inspecting the 95% confidence intervals for the option
price, see Bradley in [36].
The Monte Carlo simulation takes the mean of 6.000 simulated stock paths (200
paths X 30 replications) [36], whereas the other methods calculate the expected value of
mathematical approximation equations. The Monte Carlo method is characterized with
high bias that results from using information about the future in making decision to
exercise and from applying backward induction to simulated paths, [5]. And we see that all
the option price values in Table 2 and 3 obtained by the Monte Carlo method are
substantially higher than those of other numerical methods.
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When the option is out-of-the money, Kou’s quadratic approximation equation,
Amin’s binomial tree, the finite difference schemes and the RBF method provide
comparable results as the Monte Carlo simulation. This is expected as non-profitable
financial contracts are less unpredictable.
The Crank-Nicolson (CN) scheme gives numerical results closer to the Monte Carlo
simulation ones than the other three numerical methods - the Amin’s binomial tree, Kou’s
approximation and the RBF method. Thus, the Crank-Nicolson scheme overprices the
American option.
Table 3: Prices of American put options for σ = 0.3, r = 5, T = 0.25, S0 = 100 by the
RMQ-RBF method for c = 1.
American Put Option under Double
K
σ
λ
η1 η2 Amin
Tree
90 0.2 7 25 25
1.03
90 0.2 7 25 50
0.82
90 0.2 7 50 25
0.87
90 0.2 7 50 50
0.66
90 0.3 7 25 25
2.19
90 0.3 7 25 50
2.03
90 0.3 7 50 25
2.01
90 0.3 7 50 50
1.84

Exponential Jump Diffusion Model
Kou
RBF
FDS
Monte
2004
1.04
0.83
0.88
0.67
2.20
2.03
2.02
1.85

method
1.03
0.83
0.88
0.66
2.21
2.03
2.01
1.85

CN
0.98
0.70
0.97
0.68
2.31
1.96
2.09
2.07

Carlo
0.97
0.60
1.07
0.68
2.34
1.92
2.18
2.11

100
100
100
100
100
100
100
100
110
110
110
110
110
110
110
110

4.27
4.02
3.91
3.64
5.99
5.81
5.71
5.51
10.79
10.64
10.47
10.34
12.19
12.05
11.90
11.75

4.26
4.03
3.92
3.63
5.98
5.81
5.72
5.51
10.80
10.67
10.50
10.34
12.18
12.07
11.93
11.80

5.00
4.20
5.10
4.51
6.12
6.03
5.81
5.76
11.00
11.04
11.20
11.01
12.99
13.00
12.50
11.24

5.10
4.35
5.35
4.65
7.31
6.67
7.59
7.03
15.05
14.30
15.31
14.61
17.26
16.62
17.56
16.98

0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

25
25
50
50
25
25
50
50
25
25
50
50
25
25
50
50

25
50
25
50
25
50
25
50
25
50
25
50
25
50
25
50

4.26
4.01
3.91
3.64
5.99
5.81
5.71
5.52
10.81
10.68
10.51
10.39
12.23
12.09
11.94
11.80

Table 4: Comparison of prices for American put option with jump parameters
p = 0.3445, λ = 0.1, η1 = 3.0465 η2 = 3.0465, and asset price parameters
σ = 0.15, r = 5, τ = 0.25 year and initial stock price S0 = 100.
Strike
Price K

Option Value
Reference price

Radial Basis
Function Method

Absolute
Numerical Error

CPU time
milliseconds

90
100
110

10.005071
2.807879
0.561876

10.004871
2.807156
0.561769

2.0000 e-004
7.2300 e-004
1.0700 e-004

0.024784
0.142715
0.193973

Any general method such as the Monte Carlo one for pricing American options by
simulation requires substantial computational effort. In contrast the Kou’s quadratic
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approximation equation and the presented RBF method are more efficient as their
computational time and memory requirements are negligible. In [30] the RBF method is
compared with an adaptive finite difference method and it is shown that the RBF method is
20-40 times faster in one and two space dimensions. Thus the RBF is a challenging
method compared to the standard numerical methods in Finance, i.e. the Monte Carlo
simulation, binomial trees and finite difference schemes.
The numerical error of the proposed RBF method is explored in details in [12] and
[37]. One of the main advantages of the RBF method is that it can provide spectral
accuracy. However, the experiments in this section shows only algebraic convergence for
different values of the shape parameter c of the inverse multi-quadratic radial basis
functions. Studying the error locally at the strike price shows that we can get errors as low
as 10−4, see Table 4. This could be hardly achieved by the standard finite difference
methods that are typically second order accurate both in time and space, [25]. If the
implementations of the RBF methods are done in MATLAB [17] and the codes are
optimized, the error could be reduced to 10−8 with only 98 collocation points as [30].
It could be explored also other choices of infinitely smooth radial basis function such
as the inverse quadratic φ(x) = (1 + (cx)2)

−1

2

, Gaussian ϕ ( x) = e − ( cx ) or the Cubic Spline

φ(|y|) = |y|3 functions.
6. Conclusions
In this article we explore jump diffusion option pricing models where the stock price
may experience occasional jumps rather than only continuous changes. Such models
capture the important leptokurtic features of the market better than the standard BlackScholes model and in contrast to stochastic volatility models are not too complicated so
that practical algorithms such as the presented radial basis functions method are easy to
implement. The radial basis functions turns out to be an extremely flexible interpolation
method avoiding most of the frequently met problems in computational finance such as the
unstable or slow convergent numerical solutions, multi-asset valuation, complexity of
computer implementation, unreasonable time and memory requirements. We price
numerically the American put option and obtain highly accurate results that are in good
agreement with those obtained by other numerical and analytical methods in literature.
The RBF method is applied to standard European options as well as path-dependent
options in [12]. Thus the RBF is a very competitive and challenging method compared to
the standard numerical methods in Finance, i.e. the Monte Carlo simulation, binomial trees
and finite difference schemes.
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IMPACT OF THE DOMESTIC AND THE US MACROECONOMIC NEWS ON
THE ROMANIAN STOCK MARKET
Lecturer PhD Razvan Stefanescu1, Lecturer PhD Ramona Dumitriu 2, Assoc.
Prof. PhD Costel Nistor 3, Faculty of Economics and Business Administration,
University “Dunarea de Jos” Galati, ROMANIA
Abstract: This paper explores the effects of domestic and US macroeconomic
announcement on the Romanian stock market. We found that some domestic
macroeconomic announcement linked by the monetary policy had a consistent influence
on the stock prices evolution. We also identify that some US macroeconomic news have a
significant impact on the Romanian stock exchange, a fact explained by the linkages
between the Romanian stock market and the international financial markets.
Keywords: Macroeconomic news announcement, Romanian stock market,
financial linkages
1. INTRODUCTION
The macroeconomic variables influence on the capital markets is among the main
topics of the financial theory. Several studies revealed a consistent impact of
macroeconomics evolution on the financial markets (for example, Hondroyinannis and
Papapetrou, 2001; Wongbango and Sharma, 2002; Flannery and Protopapadakis, 2002).
In the Efficient Market Hypothesis (EMH) framework there were analyzed the effects of
macroeconomic announcement on the capital markets (Fama, 1970; Pearce and Roley,
1985; Bollerslev et al., 2000; Boyd et al., 2005). The information contained by the
macroeconomic news could induce significant changes in the investors’ expectations
(Fama, 1981; Ederington and Lee, 1993). The scheduled macroeconomic news led even
to seasonal behaviors on some stock markets (Graham et al., 2003; Nikkinen et al., 2009).
Several articles approached the particularities of the macroeconomics evolution
impact on the financial emerging markets (Ibrahim, 1991; Bilson et al., 2001; Murdaroglu
et al., 2001; Wongbango and Sharma, 2002). For many of them, the macroeconomic news
from industrialized countries have a more consistent influence than the domestic ones
(Nasseh and Strauss, 2000; Bilson et al., 2001). In fact, even the stock markets from
industrialized countries are often influenced by the international macroeconomic activity.
The leading role of United States on the international financial system contributed to a high
impact of the macroeconomic announcements from this country on the financial markets
from around the world. Nikkinen and Sahlstrom (2004) found that for some European stock

1 rzvn_stefanescu@yahoo.com
2 rdumitriu@ugal.ro
3 costel_nistor_fse@yahoo.com
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markets the influence of US macroeconomic news is more consistent than the domestic
macroeconomic news.
In this paper we examine the effects of domestic and US macroeconomic news on
the Romanian stock market. In the last decade, the foreign investors active role led to
significant linkages between the Bucharest Stock Exchange (BSE) and the main
international financial markets. We employ regressions with dummy variables to identify
the possible influences of the macroeconomic announcements from the two countries on
an important index of BSE.
The rest of this paper is organized as follows. The second part describes the data
and methodology used in our investigation. The third part presents the empirical results
and the fourth part concludes.
2. DATA AND METHODOLOGY
In our analysis we employ daily closing values of BET-C, one of the main indexes of
BSE. The sample covers a time period from January 2002 to September 2011. We
computed the returns of the BET-C using the equation:
Rt = ln (Pt) – ln (Pt-1)

(1)

where:
Rt is the return on the day t;
Pt is the closing market index price on the day t.
We also use dummy variables corresponding to the macroeconomic announcement
from Romania and United States. For domestic macroeconomic news we use the following
list of variables:
•

Central Bank decisions about the monetary policy;

•

Consumer Price Index;

•

Industrial Production;

•

Employment;

•

Foreign Trade Balance;

•

Gross Domestic Product.

We also use the following variables corresponding to macroeconomic news from
United States:
•

reports on manufacturing and non-manufacturing of the Institute for Supply
Management (NAPM: Manufacturing and NAPM: Non-manufacturing);
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•

Employment;

•

Producer Price Index;

•

Retail Sales;

•

Consumer Price Index;

•

Import and Export Price Index;

•

Gross Domestic Product;

•

Consumer Confidence;

•

Employment Cost Index.
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We employ the two series of variables in regressions with dummy variables:
N

Rt = λ0 + ∑ λi MACRONEWSi ,t + ε t

(2)

i =1

where MACRONEWSi,t is a dummy variable for i macroeconomic news, taking the
value 1 in the days when i occurs and 0 otherwise.
For these regressions we use ARCH terms to correct the heteroskedasticity if
Breusch - Pagan and White’s tests find it.
3. EMPIRICAL RESULTS
The results of Equation (2), with dummy variables corresponding to the domestic
macroeconomic announcement, are presented in the Table 1. We identified a significant
impact only for the Central Bank decisions about monetary policy and Consumer Price
Index.
Table 1 - Impact of the domestic macroeconomic news announcements on BET-C returns
Variable

Coefficient

Std. Error

z

p-value

const

0.0930837

0.0341439

2.7262

0.00641***

Central Bank decisions
about the monetary policy
Consumer Price Index

-0.400093
-0.317161

0.184163
0.146791

-2.1725
-2.1606

0.02982**
0.03072**

Wages

0.0699751

0.140029

0.4997

0.61727

Industrial Production

0.196065

0.181149

1.0823

0.27910

Employment

0.242173

0.240737

1.0060

0.31443

Foreign Trade Balance

-0.0972296

0.190817

-0.5095

0.61037

Gross Domestic Product

0.111716

0.251331

0.4445

0.65668

ARCH(0)

0.101273

0.0254418

3.9806

0.00007***

ARCH(1)

0.238209

0.0336416

7.0808

0.00001***

GARCH(1)

0.753269

0.0305366

24.6678

0.00001***

In the Table 2 there are presented the results of Equation (2) with dummy variables
corresponding to US macroeconomic announcement. We found a significant influence for
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three variables: reports on manufacturing of the Institute for Supply Management,
Consumer Price Index and Gross Domestic Product.
Table 2 - Impact of the US macroeconomic news announcements on BET-C returns
Variable

Coefficient

Std. Error

z

p-value

const

0.103582

0.02504

3.8703

0.0001***

NAPM: Manufacturing

0.389021

0.09628

4.0089

0.0001***

NAPM: Non-manufacturing

0.0386258

0.10382

0.3702

0.7111

Employment

0.111073

0.102971

1.0701

0.2908

Retail Sales

-0.064212

0.103602

-0.5594

0.5759

Producer Price Index

0.129962

0.371128

0.3598

0.7196

Import and Export Price Index

-0.141512

0.370164

-0.3817

0.70238

Consumer Confidence

-0.0382537

0.100299

-0.3805

0.7037

Consumer Price Index

0.196248

0.115683

1.6977

0.0898*

Employment Cost Index

0.015925

0.201208

0.0802

0.9371

Gross Domestic Product

-0.341075

0.164821

-2.0428

0.0471**

ARCH(0)

0.05555

0.01438

3.8672

0.0001***

ARCH(1)

0.21425

0.02649

8.0971

0.0001***

GARCH(1)

0.79064

0.02429

32.2351

0.0001***

4. CONCLUSIONS
In this paper we approached the influence of domestic and US macroeconomic
news on the Romanian stock market. For both categories of variables we identified some
items with significant impact.
In the case of domestic macroeconomic announcement we identified relevant
effects for the Consumer Price Index and the Central Bank decisions about the monetary
policy. These variables have a direct impact on the monetary situation, having an influence
on the stock prices. The announcements about some important variables, such as GDP,
Employment, Wages or Industrial Production, have low effects. In general, these variables
don’t have a major influence on the monetary situation on short term.
For the US macroeconomic news we found a significant impact on BSE for three
variables: the reports on manufacturing of the Institute for Supply Management, the
Consumer Price Index and the Gross Domestic Product. Such variables have a consistent
influence not only on the New York Stock Exchange but also on some important European
stock markets (Nikkinen and Sahlstrom, 2004). The financial linkages between these stock
markets and BSE could explain this influence.
This investigation could be extended with the analysis of the macroeconomic
announcements impact on the volatility of the stock prices. We could also investigate the
relation between some macroeconomic news and the seasonal effects from BSE.
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HOLIDAY EFFECT ON THE ROMANIAN STOCK MARKET
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Abstract: This paper examines the holiday effect presence of on the Romanian
stock market. We perform regressions with dummy variables and daily values of some
from the main indexes of the Bucharest Stock Exchange. The results indicate a postholiday effect for all the indexes and a pre-holiday effect only for some of them.
Keywords: Calendar Anomalies, Romanian Stock Market, Holiday Effect
1. INTRODUCTION
In the last decades, practical and theoretical reasons led to a large amount of
papers exploring the calendar anomalies presence on the financial markets. The
identification of seasonal effects on the evolution of the financial assets prices could serve
in the investment decisions making. An investor who knows such seasonal effects could
easy elaborate a strategy to beat the market. Calendar anomalies are among the main
arguments used against the Efficient Market Hypothesis (EMH), proposed by Fama
(1970), which stated that past values of the stock prices couldn’t be used to predict the
future values.
The holiday effect is among the main calendar anomalies identified on the financial
markets. Usually, on a financial market the holidays occur on the national days, in the
beginning of new years, in the religious holidays etc. There were identified two forms of the
holiday effects:
•
the pre-holiday effect, when the price returns of the days preceding the holidays are
significant different from those in other days;
•
the post-holiday effect, which consist in significant differences between the price
returns from the days that follow the holidays and those from other days.
The two seasonal effects were identified in several countries. Lakonishok and Smidt
(1988) studied the calendar anomalies on the Dow-Jones Industrial Average of New York
Stock Exchange and they found that returns from the pre-holidays were much higher than
those from other days. Ariel (1990) also identified a consistent pre-holiday effect on CRSP
index. Kim and Park (1994) investigated seasonality of the capital markets from industrial
countries and they found holiday effects in the United States, Japan and United
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Kingdom. Marrett and Worthington (2007) examined the Australian stock market and they
concluded that pre-holidays returns were in average five times higher than the other days.
Some papers from the behavioral finance field explain the holiday effect by a sort of
euphoria which animates the investors and makes them to buy shares before holidays
(see, for example, Brockman and Michalyuk, 1998; Vergin and McGinnis, 1999). Other
studies revealed significant differences between holiday effects for small and large
corporations (see, for example, Kim and Park, 1994; Vergin and McGinnis, 1999).
In this paper we investigate the holiday effect presence on the Romanian stock
market. After a difficult period in 1990s, the Bucharest Stock Exchange (BSE) experienced
a recovery in 2000s. Romania’s adhesion to the European Union in 2007 stimulated large
inflows of foreign capitals which play in the present a major role in BSE activity. Since
2008, in the context of global crisis, BSE experienced a difficult period, marked by
uncertainty. We employ regressions with dummy variables in order to identify pre or postholiday effects for the main indexes of BSE.
In the next section there are described the data and the methodology employed in
our investigation. The third section presents the empirical results, while the fourth section
concludes.
2. DATA AND METHODOLOGY
In our investigation we employ daily closing values of six indexes from BSE:
•
BET, which reflects the price movement of the most liquid 10 companies listed on
the BVB regulated market;
•
BET-C, which describes the evolution of all big companies listed on BSE excepting
the investment funds (SIFs);
•

BET-FI, which reflects the price movement of the investment funds (SIFs);

•

ROTX, which describes the evolution of "blue chip" companies traded on BSE;

•
BET-XT, which expresses the evolution of the most liquid 25 shares traded on the
BSE, including SIFs;
•
BET-NG, which describes the evolution of companies which have the main
business activity located in the energy sector and the related utilities.
For the first four indexes our sample covers a time period from January 2002 to
September 2011, while for the last two indexes, which appeared more recently, we use
values from January 2007 to September 2011. We calculate the returns of these indexes
using the formula:
Rt = ln (Pt) – ln (Pt-1)
(1)
where:
Rt is the return on the day t;
Pt is the closing market index price in the day t.
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Table 1 - Descriptive Statistics of the Indexes Returns
Returns
BET
BET-C
BET-FI
ROTX
BET-XT
BET-NG

Mean
0.0730984
0.0705999
0.0756478
0.0867996
-0.078321
-0.042854

Median
0.0896214
0.106390
0.000000
0.0927038
0.0223701
-0.032865

Std. Dev
3.36719
2.82670
4.32611
3.65118
4.82448
4.02049

Skewness
1.60683
1.39818
0.995933
1.11274
1.32891
1.68975

Ex. kurtosis
434.770
414.709
269.195
457.379
248.500
164.683

Jarque-Bera Test
1.92029e+007***
1.74714e+007***
7.36173e+006***
2.11902e+007***
3.08539e+006***
1.35547e+006***

The descriptive statistics of the indexes returns revealed some significant
differences among them (Table 1). The last two indexes, which are composed only since
2007 show negative means of returns. For every index, the results of Jarque-Bera test
indicate the null hypothesis of a normal distribution of the values can be rejected.
In Romania the system of holidays for BSE suffered some changes in the last
decade. In general, it included the National Day (December 1), the Labor Day, the first day
of the year and some religious holidays. We compare the means and medians of the
returns from pre-holidays and post-holidays with the returns from other trading days. We
use the non parametric Wilcoxon Rank-Sum Test, in which we formulate the hypothesis
that medians of two variables are equal. In our attempt to identify the pre or the postholiday effects we also perform regressions with dummy variables:
Rt = γ0 + γ1 PRE_HOL + γ2 POST_HOL + εt

(2)

where:
PRE_HOL is a dummy variable taking the value one for the trading day before a
public holiday and zero otherwise;
POST_HOL is a dummy variable taking the value one for the trading day after a
public holiday and zero otherwise.
In the case of autocorrelation and heteroskedasticity identified in such regressions
we use autoregressive terms to correct them.
3. EMPIRICAL RESULTS
We split our sample of data in three sub-samples corresponding to pre-holidays,
post-holidays and in the other trading days. We calculate means and medians of the
returns for every sub-sample. The results, presented in the Table 2, indicate some
significant differences. In general, the returns from pre-holidays or post-holiday are in
average much higher than those from the other trading days. However, in the case of BETFI returns from pre-holidays are in average negative, while those from the other trading
days are positive. The Wilcoxon Rank-Sum test suggests that for all the six indexes we
could reject the null hypothesis that medians from pre-holidays are equal with the medians
from other trading days. In the case of post-holidays, the null hypothesis is rejected only
for four indexes: BET, BET-FI, ROTX and BET-XT.
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Table 2 - Means and medians of the returns in pre-holidays, post-holidays and in the other
trading days (Note: The p-values of statistical tests are within the squared brackets.)
Return
BET

BET-C

BET-FI

ROTX

BET-XT

BET-NG

Mean

Median

Pre-holidays

0.567728

0.685005

Post-holidays

0.605633

0.720880

The other days
Pre-holidays

0.0548858
0.605008

0.0731281
0.496416

Post-holidays

0.457312

0.315394

The other days
Pre-holidays

0.0545812
-0.280961

0.0900365
0.595578

Post-holidays

1.60915

1.73786

The other days
Pre-holidays

0.0563356
0.756832

0.000000
0.516776

Post-holidays

0.723885

0.703352

The other days
Pre-holidays

0.0657081
-0.061955

0.0750679
0.711744

Post-holidays

0.260764

0.605833

The other days
Pre-holidays

-0.085392
0.972442

0.00571226
0.597292

Post-holidays

-0.340704

-0.432818

The other days

-0.056273

-0.0368787

Wilcoxon
Rank-Sum
Test
2.20344
[0.0275635]
2.19765
[0.0279739]
2.10275
[0.0354876]
1.55429
[0.120116]
1.7768
[0.0756019]
2.24897
[0.0245143]
2.27297
[0.0230281]
2.18824
[0.028652]
1.77311
[0.0762104]
2.18824
[0.028652]
2.11848
[0.0341344]
-0.53588
[0.592042]

We perform regressions with dummy variables in order to identify pre and postholidays effects. Since Breusch - Godfrey and White tests indicated the presence of
autocorrelation and heteroskedasticity for all the indexes we introduced autoregressive
terms. The results, presented in the Table 3, indicate significant post-holidays effects for
all the six indexes. We also found relevant pre-holiday effects for four indexes: BET, BETC, BET-XT and BET-NG.
4. CONCLUSIONS
In this paper we investigated the holiday effect presence on BSE. We found
evidences of this calendar anomaly for all the six main indexes of BSE. For most of them,
the returns from pre or post-holidays are much higher than those from the other days.
Such results could invalidate the hypothesis of an efficient Romanian capital market.
The regressions results indicate consistent post-holidays effects for all the six
indexes but only four of them exhibited significant pre-holiday effects. For two indexes:
BET-FI, which contains only the investment funds (SIFs) and ROTX, which contains "blue
chip" companies, we couldn’t identify significant pre-holiday effects. We could speculate
that for the stocks of such corporations the investors’ behavior is different in comparison
with other stocks.
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The sample of data we used includes the period of time from 2008 to 2011, when
BSE was affected by the global crisis. However, we found no evidence of changes induced
by the global crisis on the holiday effects.
This investigation could be extended to the stock markets from other Eastern
Europe countries. We could also include in our analysis other components of the
Romanian capital market.
Table 3 - Estimated coefficient of regression (Notes: Standard Errors are within round
brackets; The p-values of statistical tests are within the squared brackets.)
Index
BET
BET-C
BET-FI
ROTX
BET-XT
BET-NG

Const.
0.0317652
(0.0270862)
[0.24090]
0.0959235
(0.0210632)
[0.00001***]
0.0546504
( 0.0357372)
[0.1262 ]
0.0551977
(0.0437781)
[0.20736]
0.0408098
(0.0554016)
[0.46136]
0.0222717
(0.0493111)
[0.65152]

PRE_HOL
-0.457241
(0.188521)
[0.01529**]
0.374014
(0.150613 )
[0.0130**]
0.370139
(0.249978)
[0.1387]
0.538685
(0.44673)
[0.22788]
-0.90671
(0.314119)
[0.00390***]
1.23391
(0.314933)
[0.00009***]

POST_HOL
-0.710372
(0.161047)
[0.00001***]
0.362815
(0.250510)
[0.1475]
1.19994
(0.509174)
[0.0184 **]
-1.11066
(0.25076)
[0.00001***]
-1.79968
(0.348278)
[0.00001***]
-1.44566
(0.314933)
[0.00009***]
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ РЕАЛНИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ И
СЪВКУПНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ДАНИЯ НА БАЗА РАЗМИТАТА
ЛОГИКА
Диляна Красимирова Войнова, Софийски Университет „Св. Климент
Охридски“, Стопански Факултет
A FUZZY LOGIC-BASED EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP
BETWEEN REAL INTEREST RATE AND AGGREGATE INVESTMENTS IN
DENMARK
Dilliana Krasimirova Voinova, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty
of Economics and Business Administration
Резюме: Статията представлява едно базирано на размитата логика
емпирично изследване на връзката между реалния лихвен процент и съвкупните
инвестиции в Дания за периода от 1970г. до 2009г. Тъй като основната ни цел е
да изследваме степента, в която именно лихвеният процент оказва влияние при
вземането на инвестиционни решения, другите фактори, определящи
инвестиционното поведение, не са взети под внимание 1. Резултатите от
изследването показват, че между инвестициите и реалния лихвен процент в
Дания съществува силна нелинейна зависимост, такава каквато традиционните
линейни регресионни модели не успяват да уловят.
Ключови думи: склонност към инвестиране, размита логика, традиционен
линеен регресионен модел
Abstract: This paper is a fuzzy logic-based empirical examination of the
relationship between real interest rate and aggregate investments in Denmark from 1970
to 2009. Because our main objective is to investigate the extent to which just the interest
rate has an influence on the investment process, the other factors determining the
investment behavior are not taken into consideration 2. The results of the examination show
that in Denmark a strong non-linear relationship between real interest rate and
investments exists, one that can not be detected by the conventional linear regressions.
Keywords: willingness to invest, fuzzy logic, conventional linear regression model
JEL Classification: C51, C63, C82

1 Това в никакъв случай не означава, че те не са от значение за инвестиционния процес.
2 This does not mean that they are not important to the investment process.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Инвестициите са двигателят на всяка една икономика. Те представляват
важен компонент на съвкупното търсене и техните флуктуации оказват съществено
влияние както върху икономическата активност в дадена страна, така и върху
дългосрочния й икономически растеж. През последните няколко десетилетия,
именно поради голямата им значимост, инвестициите стават обект на изследване за
редица икономисти. И въпреки че теорията на инвестициите води началото си още
от 1936г. с теорията на Джон Кейнс, минава през акселераторния модел на
инвестициите, неокласическата и Q-теорията на инвестициите, неолибералния
подход на Роналд Маккинън и Едуард Шоу, тя продължава да се развива и днес.
Върху инвестициите и определящите ги фактори са направени редица
емпирични изследвания, условно разделени на две групи: анализ на времеви
редове, касаещ държава или група от държави и иконометричен анализ на ниво
фирми. В тях като основни фактори, влияещи върху инвестиционното поведение, са
посочени следните: наличността на капитал, реалният лихвен процент, нормата на
възвръщаемост на инвестицията, степента на търговска либерализация,
свръхзадлъжнялостта, реалният валутен курс, финансовата либерализация, ръстът
на производителността, несигурността.
В настоящата статия ще съсредоточим вниманието си върху фактора реален
лихвен процент и по-конкретно: ще изследваме как и в каква степен нивото и
дисперсията на реалния лихвен процент повлияват съвкупните инвестиции в дадена
страна, в случая – Дания. Опирайки се на статията на Томас Линдстрьом
„Склонността към инвестиране в Швеция през погледа на размитата логика” (1998) и
използвайки Fuzzy Logic Toolbox на програмата MatLab, от входните данни на
размитата система ще извлечем индекс за склонността към инвестиране в Дания.
Сравнявайки този индекс с реалните данни за дела на инвестициите в БВП на
страната, ще установим дали между инвестициите и реалния лихвен процент
наистина съществува нелинейна зависимост и дали размитата логика и тук (не само
в случая на Швеция) е подходяща да открие тази зависимост. Но, преди това ще
изясним какво всъщност представлява размитата логика, какви са нейните
приложения в реалния живот и в какво се състоят етапите на създаване на една
размита система?
Размита логика – същност и приложения. Етапи на създаване на размита
система.
Нека се опитаме да дадем отговор на следния въпрос: „Колко песъчинки
трябва да махнем от една купчина пясък, за да спре тя да бъде купчина?” Повечето
от нас, за да отговорят, ще приемат едно конкретно число – да кажем 10 000
песъчинки, за граница между двете понятия „купчина” и не-купчина”. Но, в такъв
случай 10 000 песъчинки ще правят купчина, а 9 999 – не. Истината обаче е, че
дадено множество от песъчинки може да бъде както „купчина” и „не-купчина”, така и
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„почти купчина”, „отчасти купчина”, „почти не-купчина” и т.н. Хората също не са
просто и само „умни” или „глупави”, „високи” или „ниски”, „богати” или „бедни”. С
други думи, светът, в който живеем е нито само бял, нито само черен. В него
съществуват и много и различни нюанси на сивото. Именно този начин на мислене е
в основата на логиката, която днес наричаме „размита”.
Размитата логика всъщност е форма на многовариационната логика.
Произлиза от теорията на размитите множества като целта е да може да се отрази
онова, което е относително, а не точно. За неин баща е считан Лофти Заде 1. През
1965г. той пише първата в областта на размитата логика публикация – „Размити
множества”. Заде прилага законите на многозначната логика на Ян Лукашевич –
полски логик и математик, към всеки един обект в дадено множество и разработва
алгебра на размитите множества. Според Лофти Заде на размитата логика може да
се гледа като на опит да се формализират способностите на човек: от една страна –
да разговаря, да мисли и да взема рационални решения в един свят на
неопределеност и несъвършена информация, а от друга – да изпълнява
разнообразие от физически и умствени задачи без каквито и да било измервания и
изчисления (Lofti Zadeh, 2001). С помощта на този вид логика става възможно
разрешаването на редица парадокси, които класическата логика не може да обясни.
Един такъв парадокс е следният: жител на остров Крит твърди, че всички жители на
острова лъжат. Въпросът е „Лъже ли той?” Ако лъже, това означава, че всички
жители на острова казват истината и той като такъв също казва истината и не лъже.
Ако пък не лъже, тогава всички жители на острова лъжат, включително и той. И в
двата случая се стига до противоречие, защото твърдението е едновременно истина
и лъжа. За разлика от класическата логика, която не може да обясни този парадокс,
размитата логика дава следното простичко решение: в едната половина от случаите
жителите на остров Крит лъжат, а в другата – те казват истината.
Приложения на размитата логика в реалния живот
Едва в средата на 70-те години на 20-ти век размитите множества биват
използвани в практиката, когато британският инженер Ебрахим Мамдани създава
контролер за парен двигател на база размитата логика. Оттогава насам тя намира
широко приложение в много и различни сфери на живота: в индустриалното
производство (с размита логика функционират редица потребителски стоки:
телевизори, перални машини, климатици, автомобили, асансьори, фотоапарати, и
т.н.), в медицината (за диагностика и лечение на различни болести), екологията (за
изчисляване на индекси на екологичното равновесие, базирани на качествена
оценка на водата, въздуха, почвата и биоразнообразието в даден район),
психологията (за изучаване на човешкото поведение, възприятия, емоции и
1 Лофти Заде е математик, инженер по електротехника и професор по компютърни науки. Роден е през 1921г. в
Баку, Азербайджан – тогава част от СССР, в семейството на ирански журналист и руска лекарка. Освен в
областта на размитата логика, съществен е и приносът му що се отнася до: честотния анализ на променящите се
във времето мрежи, използването на Z-трансформацията за анализ на системите с извадкови данни,
нелинейните системи и филтри, теорията на линейните системи, представени в пространството на състоянието.
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когнитивни умения), мениджмънта (за стратегическо планиране, вземане на
решения, управление на информация), застрахователното дело ( за избор на
застрахователна стратегия, оценка на застрахователния риск, изчисляване размера
на застрахователната премия), финансите (за моделиране и прогнозиране на
индекси и цени на акции и облигации на капиталовия пазар, вземане на
инвестиционно решение, оптимизиране на инвестиционен портфейл), банковото
дело (за оценка на кредитния риск при потребителското и корпоративното
кредитиране, оценка на риска от измами при Интернет банкирането) и др. Вероятно
най-грандиозното й приложение в наши дни обаче е контролната система с размита
логика за управление на метрото в японския град Сендай 1.
Размитата логика навлиза все повече в нашия живот, за да ни помогне да
разберем различни явления и процеси от него, които впоследствие да анализираме
и моделираме, прогнозираме и контролираме.
Етапи на създаването на система, базирана на размита логика
В повечето случаи класическите методи за моделиране на различни системи
от реалния живот са прекалено математизирани, включват твърде много изчисления
и дават по-скоро приближения. Линеализират се нелинейни проблеми, което може
да доведе до неточни резултати и погрешно направени изводи. За сметка на това
пък системите, базирани на размита логика са подходящи за моделиране на сложни,
нелинейни проблеми. Допуска се входните данни да са непълни, неточни или от
различни източници, възможно е и интегриране в модела на описателни
характеристики на обекта, били те количествени или качествени. Същевременно при
тези системи времето, необходимо за изграждане на самия модел, за откриване и
премахване на грешките, за подобряване на модела е значително по-малко, а и не
толкова опитни специалисти могат да създават доста сложни модели. Ето защо
размитите системи се прилагат с успех в практиката и по-конкретно: при
класификацията на информация, кластеризацията на данни, вземането на решения,
симулирането на процеси, контрола.
Основните етапи на създаване на една система, базирана на размита логика
(вж. Фигура 1) са:
•
размиване (fuzzification) – входните данни в системата от числови биват
превърнати в текстови променливи и за тях се съставят размити множества;
•
извеждане на заключения (inference engine) – създава се база от размити
правила от вида “АКО – ТО” за извеждане на стойностите на междинните и крайните
текстови променливи;

1 Въз основа на проведени симулативни тестове е установено, че колтролерът, базиран на размитата логика
превъзхожда автоматизирания такъв по следните показатели: удобство на пътниците, бързина и консумация на
енергия. Ето защо от 1987г. до ден днешен контролната система с размита логика направлява влаковете на
метрото в град Сендай в пиковите часове на деня.

44

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 1(4)/2011

ISSN 1314-0582

•
деразмиване (defuzzification) – от изходните текстови променливи се
генерират крайните точни числови стойности.
Фигура 1: Основни етапи на създаване на система, базирана на размитата логика

Създаване на размита система за изследване на връзката между реалния
лихвен процент и съвкупните инвестиции в Дания
Избор на данни
Нивото на реалния лихвен процент влияе върху дисконтираната стойност на
бъдещите печалби, генерирани от инвестиционния проект. Ето защо очакванията
относно лихвения процент и неговата дисперсия за периода на инвестицията са от
голямо значение при вземането на инвестиционно решение. В случая допускаме, че
очакваните бъдещи стойности на реалния лихвен процент и неговата дисперсия са
равни на техните сегашни стойности, т.е.
Еtrs = rt и Еtσ2s = σ2t за всяко s > t,
откъдето следва, че склонността към инвестиране в годината “t“ е функция на нивото
на реалния лихвен процент и неговата дисперсия за същата тази година, а именно rt
и σ2t.
От базата данни AMECO на Европейската Комисия взимаме годишните данни
за реалните краткосрочни и дългосрочни лихвени проценти в Дания (получени от
съответните номинални лихвени проценти и дефлатора на брутния вътрешен
продукт) за периода от 1966г. до 2009г. Причината да искаме данните да започват от
1966г., а не от 1970г., е че дисперсията на реалния лихвен процент изчисляваме като
„пълзящо средно“ от пети ред1 и за да получим стойностите на дисперсията от 1970г.
се нуждаем от данни за реалния лихвен процент още от 1966г. И по-конкретно,
дисперсията на реалния лихвен процент пресмятаме по следната формула:
σ2t =

1
5

4

∑
s=0

( rt-s – rmt)2, където rmt =

1
5

4

∑ ( rt-s).
s=0

1 Дисперсията на лихвения процент е изчислена като „пълзящо средно“ от пети ред, тъй като се смята, че
средната продължителност на един бизнес цикъл е именно пет години.
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Размитият процес ще реализираме поотделно за дългосрочните и
краткосрочните лихвени проценти 1 като първо ще разгледаме дългосрочните такива
и ще изследваме тяхното влияние върху съвкупните инвестиции в Дания през
разглеждания период.
Изследване на връзката между реалния дългосрочен лихвен процент и
съвкупните инвестиции в Дания
Първи етап: Размиване – Дефиниране на текстовите променливи и функциите
им на принадлежност
В първия етап от създаването на размитата система се дефинират текстовите
променливи (входни и изходни) и се определят съответните им размити множества и
функции на принадлежност.
Входните текстови променливи за размитата система в нашия случай са две –
реалният лихвен процент и дисперсията му. За реалният лихвен процент избираме
следните пет размити множества – „много нисък”, „нисък”, „нормален”, „висок” и
„много висок”, а за дисперсията на лихвения процент съответно – „нулева”, „малка”,
„нормална”, „голяма” и „много голяма”.
Общият вид на функциите на принадлежност на двете променливи е
следният:
Фигура 2: Функции на принадлежност на текстовата променлива „реален лихвен
процент”

1 Стойностите на входните променливи на размитата система, а също така и получените впоследствие
стойности на изходната променлива, са дадени в Приложение 1 и Приложение 2.
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Фигура 3: Функции на принадлежност на текстовата променлива „дисперсия на
реалния лихвен процент”

От Фигура 2 и Фигура 3 се вижда, че и за двете входни променливи размитите
множества са пет и функциите на принадлежност са от стандартните, а именно –
вътрешните три функции са от Λ вид, най-лявостоящата е от Z, а най-дясностоящата
от S вид. Но, как точно намираме типичните стойности за всяко едно размито
множество? В отговора на този въпрос е заложена идеята, че за да бъде
класифициран реалният лихвен процент като „много нисък”, „нисък”, „нормален”,
„висок” или „много висок”, първо трябва да бъдат сравнени сегашните стойности на
показателя с реализираните в миналото такива и ако например стойността на
реалния лихвен процент днес е близка до тези от предходните години, то би
следвало той да бъде класифициран като „нормален”. Ето защо, ако нивото на
реалния лихвен процент е близко до медианата 1 на стойностите му в предходни
години (тук става въпрос за четиридесетгодишния период от 1970г. до 2009г.), то ще
считаме, че реалният лихвен процент е „нормален”. Същата логика е в сила и за
дисперсията на реалния лихвен процент. Типичните стойности на съседните
множества пък се получават като от медианата се извади / към нея се прибави 1 път
/ 2 пъти стандартното отклонение на данните за периода.
Следвайки тази идея, за медианата и стандартното отклонение на реалния
дългосрочен лихвен процент получаваме съответно 0.0475 и 0.0273, а за
дисперсията – 0.000095 и 0.000215 2. С оглед на по-доброто представяне на
функциите на принадлежност в MatLab умножаваме стойностите на медианата и
стандартното отклонение на реалния дългосрочен лихвен процент с 10, а тези на
дисперсията с 1000 и получаваме съответно 0.475 и 0.273 в случая на лихвения
процент и 0.095 и 0.215 що се отнася до дисперсията. Това по никакъв начин не
оказва влияние върху крайния резултат, тъй като процедираме аналогично и в етапа
на деразмиване, където за да изведем крайните точни числови стойности на индекса
„склонност към инвестиране“ за всяка една година от 1970г. до 2009г., също
1 Причината да използваме медианата, а не средната стойност, е за да елиминираме ефекта от потенциални
екстремални стойности.
2 За да пресметнем стойностите на медианата и стандартното отклонение, използваме съответните функции в
Excel, а именно – Median и Stdev.
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умножаваме данните за реалния дългосрочен лихвен процент с 10, а тези за
дисперсията с 1000.
Що се отнася до изходната текстова променлива, а именно – склонността към
инвестиране, за нея избираме следните размити множества: „нулева”, „малка”,
„средна”, „голяма” и „много голяма”. Функциите на принадлежност в случая са само
от вида Λ, както е и в повечето други приложения на размити системи. Като типични
стойности на съответните размити множества определяме: 0, 0.25, 0.50, 0.75 и 1 1.
Оттук и функциите на принадлежност на текстовата променлива „склонност
към инвестиране” придобиват вида:
Фигура 4: Функции на принадлежност на текстовата променлива „склонност към
инвестиране”

В MatLab етапът на размиване протича по следния начин: посредством
командата fuzzy на Fuzzy Logic Toolbox, извикваме The Fuzzy Inference System (FIS)
Editor, чрез който ще създадем нашата размита система – в случая Mamdani 2 тип;
задаваме двете входни променливи – ниво на реалния лихвен процент и дисперсия
на реалния лихвен процент, и изходната променлива – склонност към инвестиране;
накрая дефинираме името, вида и конкретните параметри, характеризиращи
функциите на принадлежност на съответните три променливи.
Втори етап: Извеждане на заключения – Създаване на базата от размити
правила
В този втори етап от създаването на системата, базирана на размита логика се
съставят правила от вида “АКО – ТО” за пресъздаване на логическите връзки,
характеризиращи системата.
1 Тези типични стойности на размитите множества на изходната текстова променлива „склонност към
инвестиране” сe базират на експертно мнение (вж. статията на Томас Линдстрьом „Склонността към инвестиране
в Швеция през погледа на размитата логика” (1998)).
2 Mamdani е най-разпространеният тип размита система. Тя е зададена по подразбиране в MatLab. Другата
възможност е Sugeno-тип размита система, но при нея изходната променлива е линейна функция на входните
променливи или е константа и понеже нашата задача е да проверим дали съществува нелинейна зависимост
между съответните променливи, затова избираме Mamdani-тип размита система.
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Тъй като входните променливи за размитата система са две – реалният
лихвен процент и дисперсията му (в тази част на изследването става въпрос за
реалния дългосрочен лихвен процент и дисперсията му) и за всяка една от тези
променливи са дефинирани по пет размити множества, съединявайки
предпоставките с логическия оператор И, получаваме общо 25 различни размити
правила. Правилата със сътветните им нива на подкрепа (degrees of support)1 са
създадени на база експертно мнение 2 като основната идея при изграждането на
базата от правила е да бъдат обобщени предпочитанията на инвеститорите и това
да стане по такъв начин, че задавайки правила 1, 7, 13, 19 и 25, останалите размити
правила да бъдат конструирани спрямо тях и с оглед да се постигне симетричност в
базата от правила:
Правило 1: АКО реалният лихвен процент е много висок И неговата дисперсия
е много голяма, ТО склонността към инвестиране е нулева с ниво на подкрепа 1.
Правило 2: АКО реалният лихвен процент е много висок И неговата дисперсия
е голяма, ТО склонността към инвестиране е нулева с ниво на подкрепа 1.
Правило 3: АКО реалният лихвен процент е много висок И неговата дисперсия
е нормална, ТО склонността към инвестиране е малка с ниво на подкрепа 1.
Правило 4: АКО реалният лихвен процент е много висок И неговата дисперсия
е малка, ТО склонността към инвестиране е малка с ниво на подкрепа 1.
Правило 5: АКО реалният лихвен процент е много висок И неговата дисперсия
е нулева, ТО склонността към инвестиране е средна с ниво на подкрепа 0.5.
Правило 6: АКО реалният лихвен процент е висок И неговата дисперсия е
много голяма, ТО склонността към инвестиране е нулева с ниво на подкрепа 1.
Правило 7: АКО реалният лихвен процент е висок И неговата дисперсия е
голяма, ТО склонността към инвестиране е малка с ниво на подкрепа 1.
Правило 8: АКО реалният лихвен процент е висок И неговата дисперсия е
нормална, ТО склонността към инвестиране е малка с ниво на подкрепа 0.8.
Правило 9: АКО реалният лихвен процент е висок И неговата дисперсия е
малка, ТО склонността към инвестиране е средна с ниво на подкрепа 1.
Правило 10: АКО реалният лихвен процент е висок И неговата дисперсия е
нулева, ТО склонността към инвестиране е голяма с ниво на подкрепа 1.
Правило 11: АКО реалният лихвен процент е нормален И неговата дисперсия
е много голяма, ТО склонността към инвестиране е малка с ниво на подкрепа 1.
Правило 12: АКО реалният лихвен процент е нормален И неговата дисперсия
е голяма, ТО склонността към инвестиране е малка с ниво на подкрепа 0.8.

1 Всяко едно размито правило има определено ниво на подкрепа в зависимост от значимостта на конкретното
правило като нивото на подкрепа варира от 0 (никаква значимост) до 1 (голяма значимост).
2 Вж. статията на Томас Линдстрьом „Склонността към инвестиране в Швеция през погледа на размитата логика”
(1998).
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Правило 13: АКО реалният лихвен процент е нормален И неговата дисперсия
е нормална, ТО склонността към инвестиране е средна с ниво на подкрепа 1.
Правило 14: АКО реалният лихвен процент е нормален И неговата дисперсия
е малка, ТО склонността към инвестиране е голяма с ниво на подкрепа 0.8.
Правило 15: АКО реалният лихвен процент е нормален И неговата дисперсия
е нулева, ТО склонността към инвестиране е голяма с ниво на подкрепа 1.
Правило 16: АКО реалният лихвен процент е нисък И неговата дисперсия е
много голяма, ТО склонността към инвестиране е малка с ниво на подкрепа 1.
Правило 17: АКО реалният лихвен процент е нисък И неговата дисперсия е
голяма, ТО склонността към инвестиране е средна с ниво на подкрепа 1.
Правило 18: АКО реалният лихвен процент е нисък И неговата дисперсия е
нормална, ТО склонността към инвестиране е голяма с ниво на подкрепа 0.8.
Правило 19: АКО реалният лихвен процент е нисък И неговата дисперсия е
малка, ТО склонността към инвестиране е голяма с ниво на подкрепа 1.
Правило 20: АКО реалният лихвен процент е нисък И неговата дисперсия е
нулева, ТО склонността към инвестиране е много голяма с ниво на подкрепа 1.
Правило 21: АКО реалният лихвен процент е много нисък И неговата
дисперсия е много голяма, ТО склонността към инвестиране е средна с ниво на
подкрепа 0.5.
Правило 22: АКО реалният лихвен процент е много нисък И неговата
дисперсия е голяма, ТО склонността към инвестиране е голяма с ниво на подкрепа 1.
Правило 23: АКО реалният лихвен процент е много нисък И неговата
дисперсия е нормална, ТО склонността към инвестиране е голяма с ниво на
подкрепа 1.
Правило 24: АКО реалният лихвен процент е много нисък И неговата
дисперсия е малка, ТО склонността към инвестиране е много голяма с ниво на
подкрепа 1.
Правило 25: АКО реалният лихвен процент е много нисък И неговата
дисперсия е нулева, ТО склонността към инвестиране е много голяма с ниво на
подкрепа 1.
В MatLab размитите правила се задават в Rule Editor на системата. С него е
много лесно да се създадат всичките възможни комбинации от текстови стойности на
входните променливи като е почти невъзможно да се изпусне някоя. Може също така
да се променят правила, да се добавят нови или да се премахват вече създадени
такива.
Трети етап: Деразмиване – Генериране на крайните точни числови стойности
посредством Centroid метода за деразмиване
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В третия етап от създаването на размитата система от изходните текстови
променливи се генерират крайните точни числови стойности. В MatLab това става с
командата Rules от меню View като в полето Input на появилия се прозорец задаваме
конкретните стойности на реалния дългосрочен лихвен процент и дисперсията му
(като не забравяме да умножим стойностите на реалния дългосрочен лихвен
процент с 10, а тези на дисперсията му с 1000 (вж. обяснението на 9 стр.)) за всяка
една от годините в разглеждания от нас период, като предварително обаче сме
задали метода за деразмиване, който да използва системата (в случая – Centroid).
Така получаваме колко точно е склонността към инвестиране за всяка година от
1970г. до 2009г. Получените резултати всъщност представляват индекс с типични
стойности 0 и 1 на двете крайни размити множества, отговарящи съответно на
„нулева” и „много голяма” склонност към инвестиране.
Изчисляване на коефициента на корелация между получените на база
размитата логика стойности на индекса „склонност към инвестиране” и реалните
данни за дела на инвестициите в БВП
От базата данни The Penn World Tables 1, и по-конкретно – от най-новата й
версия PWT 6.3, взимаме данни за дела на инвестициите в реалния брутен
вътрешен продукт на глава от населението на Дания. Впоследствие пресмятаме
коефициента на корелация между тези данни и стойностите на индекса „склонност
към инвестиране”, получени на база размита логика и данни за реалния дългосрочен
лихвен процент и дисперсията му (вж. Приложение 1) 2. Полученият коефициент на
корелация е 0.71, т.е. налице е висока положителна корелация 3, което означава, че
значима част от съвкупните инвестиции в Дания през разглеждания период може да
бъде обяснена с реалния дългосрочен лихвен процент. До това заключение стигаме
и съдейки по графиката по-долу. На нея ясно се вижда как склонността към
инвестиране, получена на база размита логика и повлияна единствено и само от
нивото и дисперсията на реалния дългосрочен лихвен процент, и реализираните
инвестиции като процент от БВП имат сходна динамика през въпросния период:
Фигура 5: Склонността към инвестиране, получена на база размита логика и данни
за реалния дългосрочен лихвен процент и неговата дисперсия (в червено), е

1 The Penn World Tables (PWT) представляват система от националните сметки на редица държави, при която
данните са деноминирани в една единна валута с оглед сравнимостта както между отделните страни, така и във
времето. Най-новата версия на The Penn World Tables, PWT 6.3, изготвена през август 2009г. от Центъра по
международни сравнения на производството, дохода и цените към Университета на Пенсилвания, съдържа
данни за 34 показатели на 189 държави за периода от 1950г. до 2007г.
2 В The Penn World Tables има данни за дела на инвестициите в реалния брутен вътрешен продукт на глава от
населението до 2007г. Ето защо изчисленият с помощта на функцията Correl в Excel коефициент на корелация
между тези данни и получените на база размитата логика стойности на индекса „склонност към инвестиране”
касае периода от 1970г. до 2007г. Малко вероятно е обаче да се получи много по-различен коефициент, когато
към данните се прибавят и тези за 2008г. и 2009г.
3 Коефициентът на корелация показва степента, в която две променливи са взаимносвързани. Въпреки че
интерпретацията на стойността му зависи от конкретния контекст на корелиращите променливи, съществуват
някои емпирични правила, които бихме могли да използваме при неговата интерпретация, а именно – стойности
от 0 до 0.30 (от -0.30 до 0) означават много ниска положителна (отрицателна) корелация, от 0.31 до 0.50 (от -0.50
до -0.31) – ниска положителна (отрицателна) корелация, от 0.51 до 0.70 (от -0.70 до -0.51) – умерена
положителна (отрицателна) корелация, от 0.71 до 0.90 (от -0.90 до -0.71) – висока положителна (отрицателна)
корелация и от 0.91 до 1 (от -1 до -0.91) – много висока положителна (отрицателна) корелация.
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сравнена с реалните данни за дела на инвестициите в БВП (в синьо). Коефициентът
на корелация е 0.71.

Сравняване на коефициентите на корелация при различните методи за
деразмиване. Намиране на оптималния метод.
Изхождайки от същите данни за реалния дългосрочен лихвен процент и
неговата дисперсия в периода от 1970г. до 2009г., но прилагайки не Centroid, а други
често използвани методи за деразмиване като: The Bisector of Area (BOA), The Mean
of Maxima (MOM), The Largest of Maxima (LOM) и The Smallest of Maxima (SOM) 1,
получаваме други стойности на склонността към инвестиране в Дания през
разглеждания период, а оттам и други коефициенти на корелация между стойностите
на индекса и реалните данни за дела на инвестициите в БВП.
В таблицата по-долу са сравнени петте метода за деразмиване като се оказва,
че Centroid е оптималният метод, тъй като при него коефициентът на корелация
между така получените стойности на индекса „склонност към инвестиране” и
реалните данни за дела на инвестициите в БВП е най-голям:
Таблица 1: Намиране на оптималния метод за деразмиване на база коефициента на
корелация между получените, следвайки размитата логика и данните за нивото и
дисперсията на реалния дългосрочен лихвен процент, стойности на индекса
„склонност към инвестиране” и реалните данни за дела на инвестициите в БВП
CORREL

Centroid

BOA

MOM

LOM

SOM

0.71

0.70

0.68

0.66

0.69

Изследване на връзката между реалния краткосрочен лихвен процент и
съвкупните инвестиции в Дания

1 И петте метода за деразмиване – Centroid, The Bisector of Areа, The Mean of Maximа, The Largest of Maxima и
The Smallest of Maxima са достъпни в MatLab.
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За да намерим склонността към инвестиране в Дания на база реалния
краткосрочен лихвен процент, процедираме по същия начин както и при реалния
дългосрочен лихвен процент. Методологията е същата, реализацията в MatLab –
също. Ето защо ще дадем само крайните резултати 1.
От Таблица 2 става ясно, че оптималният метод за деразмиване и тук е
Centroid-методът като в този случай коефициентът на корелация между стойностите
на склонността към инвестиране, получени на база размита логика и данни за
реалния краткосрочен лихвен процент и неговата дисперсия, и данните за дела на
инвестициите в реалния брутен вътрешен продукт на глава от населението, е 0.56,
което според вече споменатите емпирични правила за интерпретация на
корелационния коефициент означава, че е налице умерена положителна корелация.
Оттук можем да заключим, че в разглеждания период реалният краткосрочен лихвен
процент също оказва влияние върху динамиката на съвкупните инвестиции в Дания,
но в значително по-малка степен отколкото реалният дългосрочен лихвен процент.
Таблица 2: Намиране на оптималния метод за деразмиване на база коефициента на
корелация между получените, следвайки размитата логика и данните за нивото и
дисперсията на реалния краткосрочен лихвен процент, стойности на индекса
„склонност към инвестиране” и реалните данни за дела на инвестициите в БВП
CORREL

Centroid

BOA

MOM

LOM

SOM

0.56

0.51

0.41

0.38

0.44

Линеен регресионен анализ на връзката между инвестициите (като дял от
БВП) и нивото и дисперсията на реалния лихвен процент в Дания
За да покажем, че размитата логика открива такава зависимост между
съвкупните инвестиции и нивото и дисперсията на реалния лихвен процент, каквато
традиционният линеен регресионен модел не успява да улови, ще направим
регресионен анализ, базиран на обикновения метод на най-малките квадрати 2, на
линейния модел, представен по-долу:
It = β 0 + β1 rt + β 2 σ2t + ε t , където:
It = дял на инвестициите в БВП,
rt = ниво на реалния лихвен процент,
σ2t = дисперсия на реалния лихвен процент,

β 0 , β1 , β 2 = регресионни коефициенти,
ε t = остатъци.
За целта използваме Analysis Toolpak в Excel. От списъка с инструменти
избираме Regression. И тук разглеждаме два случая – при първия независимите
1 Вж. Приложение 2.
2 Обикновеният метод на най-малките квадрати (Ordinary Least Squares (OLS) Method) има за цел да намери найдобрите оценки на параметрите на модела, минимизирайки сумата на квадратите на остатъците.
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променливи са ниво и дисперсия на реалния дългосрочен лихвен процент, а при
втория – ниво и дисперсия на реалния краткосрочен такъв1. Получените резултати са
представени съответно в Приложение 3 и Приложение 4.
∧

Като оценки на регресионните коефициенти получаваме: β 0 = 30.92,
∧

∧

∧

∧

β1 = -

∧

9.25 и β 2 = 0.85 в първия случай и β 0 = 28.26, β 1 = -4.38 и β 2 = -0.94 във втория. Оттук
и моделът придобива следния конкретен вид (в скоби са дадени стандартните
грешки на оценките на съответните коефициенти):
∧

LT: I t = 30.92 – 9.25 rt + 0.85 σ2t
(0.85) (1.67)

(2.04)

∧

ST: I t = 28.26 – 4.38 rt – 0.94 σ2t
(0.73) (1.52)

(1.20)

Противно на очакванията ни, коефициентът пред σ2t в първия случай е
положителен, което е индикатор за положителна линейна зависимост между
инвестициите и дисперсията на реалния дългосрочен лихвен процент. За сметка на
това пък, регресионните коефициенти пред нивото както на реалния дългосрочен,
така и на реалния краткосрочен лихвен процент оправдават очакванията ни, бидейки
отрицателни, което е в съответствие с теорията за връзката между инвестициите и
реалния лихвен процент. Прави впечатление, че коефициентът пред реалния
дългосрочен лихвен процент е по-голям по абсолютна стойност от съответния
коефициент пред реалния краткосрочен лихвен процент, което от своя страна говори
за по-голямо влияние върху инвестициите на дългосрочния в сравнение с
краткосрочния лихвен процент 2.
Оказва се, че и в двата случая (и този с дългосрочните (LT), и този с
краткосрочните лихвени проценти (ST)), делът на инвестициите в БВП е линейно
зависим едновременно от нивото и от дисперсията на реалния лихвен процент, тъй
като F статистиката, получената в ANOVA частта на регресионния анализ (вж.
Приложение 3 и Приложение 4), е по-голяма от критичната стойност на F, взета от
таблицата на F разпределението при 0.05 ниво на значимост и степени на свобода
съответно n1 = (k-1) = 2 и n2 = (n-k) = 35 3, което от своя страна означава, че трябва да
отхвърлим нулевата хипотеза 4. Разглеждайки обаче поотделно връзката между
зависимата и всяка една от независимите променливи, излиза, че линейната връзка
между дела на инвестициите в БВП и нивото на реалния лихвен процент е
1 Данните за съответните независими променливи, както и за зависимата такава (дял на инвестициите в БВП) за
периода от 1970г. до 2007г., са взети от Приложение 1 и Приложение 2.
2 До същия този извод стигнахме и използвайки размитата логика, само че там изследвахме нелинейната
зависимост между инвестициите и реалните лихвени проценти.
3 Понеже „n” е общият брой на наблюденията, а „k” съответства на броя на регресионните коефициенти, следва
че в нашия случай n=38, а k=3. Оттук и F0.05 (2, 35) = 3.267.
4 Нулевата хипотеза при F теста се изразява в едновременно равенство на нула на коефициентите пред
независимите променливи, а именно:

β1 = β 2 = 0.
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статистически значима, докато тази между дела на инвестициите в БВП и
дисперсията на реалния лихвен процент – не (или просто не е линейна). До този
извод стигаме, изхождайки от получената стойност на t статистиката в двата
случая – този с дългосрочните (LT) и този с краткосрочните лихвени проценти (ST)
(вж. Приложение 3 и Приложение 4) 1.
Въпреки всичко Adjusted R Square в първия случай e 0.46, което означава, че
така конструираният от нас модел може да обясни само 46 % от динамиката на
зависимата променлива „дял на инвестициите в БВП”. Във втория случай пък този
процент е едва 19 %. Ето защо на база получените резултати от размития процес, от
една страна, и тези от линейния регресионен анализ, от друга, можем да заявим, че
връзката между съвкупните инвестиции и реалния лихвен процент е по-скоро
нелинейна отколкото линейна и че размитата логика вдействителност открива такава
зависимост в данните за инвестициите и нивото и дисперсията на реалните лихвени
проценти, каквато традиционният линеен регресионен модел не успява да улови.
Изводи
Изследвайки връзката между съвкупните инвестиции и реалния дългосрочен и
краткосрочен лихвен процент в Дания за периода от 1970г. до 2009г., стигаме до
следните важни изводи:
Между инвестициите и реалния лихвен процент съществува нелинейна
зависимост, тъй като моделът, базиран на размита логика и изследващ нелинейната
зависимост между въпросните променливи, може в много по-голяма степен да
обясни динамиката на инвестициите (като дял от БВП) в сравнение с традиционния
линеен регресионен модел;
Значима част от съвкупните инвестиции в Дания през разглеждания период
може да бъде обяснена с реалния дългосрочен лихвен процент. Възможно е и
реалният краткосрочен лихвен процент също да има съществена роля, но поради
евентуално 2 по-малкия дял на краткосрочните инвестиции в съвкупните инвестиции
като цяло в сравнение с този на дългосрочните и приемайки, че краткосрочните
инвестиции предимно се повлияват от краткосрочните лихвени проценти, а
дългосрочните инвестиции – от дългосрочните, неговото значение за инвестициите
като цяло намалява;
На индекса „склонност към инвестиране”, получен на база размита логика,
може да се гледа като на индикатор за инвестиционния климат в страната от гледна
точка на лихвените проценти. Ръководени от така получените стойности на този
1 Когато получената стойност на t статистиката е по-голяма по абсолютна стойност от критичната, взета от
таблицата на t разпределението при 0.025 ниво на значимост (при двустранна критична област) и (n-k) = 35
степени на свобода (t0.025, 35 = 2.030), можем да отхвърлим нулевата хипотеза, според която коефициентът
пред съответната независима променлива е равен на 0.
2 Това е по-скоро предположение, тъй като в официалната статистика на страната не е намерена разбивка на
инвестициите на краткосрочни и дългосрочни, което прави изчисляването на съответните им дялове
невъзможно.

55

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 1(4)/2011

ISSN 1314-0582

индекс 1, можем да заключим, че инвестиционният климат в Дания през
разглеждания период като цяло е нито много благоприятен, нито много
неблагоприятен (медианата на стойностите на индекса е 0.520). За сметка на това
пък, в отделни подпериоди на разглеждания четиридесетгодишен период се
наблюдават значителни отклонения от тази стойност на медианата на данните за
периода – така например през първата половина на 70-те години на 20-ти век, а
също и през първото десетилетие на 21-ви век инвестиционният климат в Дания е
много по-благоприятен за инвеститорите от гледна точка на реалните дългосрочни
лихвени проценти (медианата на стойностите на индекса „склонност към
инвестиране” е 0.712 в първия и 0.720 във втория подпериод), за разлика от втората
половина на 70-те – първата половина на 80-те години на 20-ти век, когато е налице
съществено влошаване на климата (медианата на стойностите на индекса
„склонност към инвестиране” е 0.248).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящата статия бе изследвана връзката между реалния лихвен процент
и съвкупните инвестиции в Дания за периода от 1970г. до 2009г. на база размитата
логика като размитият процес бе реализиран поотделно за дългосрочните и
краткосрочните лихвени проценти. Използвани бяха пет метода за деразмиване за
получаване на крайните точни числови стойности на изходната текстова променлива
„склонност към инвестиране”. Така получените стойности на индекса бяха сравнени
с реалните данни за дела на инвестициите в БВП и на база коефициента на
корелация между тях бе намерен оптималният метод за деразмиване, а именно –
Centroid методът. Резултатите от размития процес бяха анализирани и сравнени с
тези от направения линеен регресионен анализ. Оказа се, че между инвестициите и
реалния лихвен процент наистина съществува нелинейна зависимост и че
размитата логика и тук (не само в случая на Швеция) е подходяща за изследване на
тази зависимост.
Възможно е описаната методология за съдаване на размита система за
изследване на връзката между инвестициите и лихвения процент да бъде приложена
и за други държави. Не е ясно обаче дали и тогава резултатите ще са толкова
красноречиви, колкото в случая на Дания. Вероятно в други страни и в други периоди
от време реалните лихвени проценти – били те дългосрочни или краткосрочни, ще
оказват много по-малко влияние върху съвкупните инвестиции и ще са по-скоро
второстепенен фактор. В същото време други сили ще движат инвестициите и ще са
първостепенен фактор, определящ тяхната динамика. Интересно би било да се
използва размитата логика, за да се изследват и тези зависимости – между
инвестициите и други фактори, определящи инвестиционното поведение, различни
от лихвените проценти, за други държави и в други периоди от време.
1 Взимаме стойностите на индекса „склонност към инвестиране”, получени на база размита логика (при
оптималния Centroid метод за деразмиване) и данни за реалния дългосрочен лихвен процент и неговата
дисперсия, тъй като при тях коефициентът на корелация с реалните данни е най-голям (вж. Приложение 1).

56

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 1(4)/2011

ISSN 1314-0582

Като препоръки за едно бъдещо изследване, базирано на настоящата статия,
бихме могли да посочим следните:
•

включване и на други фактори, оказващи влияние върху инвестиционния процес
като входни променливи за размитата система;

•

дефиниране на други функции на принадлежност (други видове и с различни
параметри, които да ги характеризират) на текстовите променливи;

•

използване на невронни мрежи 1 за създаване на базата от размити правила;

•

прилагане на други методи за деразмиване за намиране на крайните точни
числови стойности на изходната текстова променлива.

Направените по-горе препоръки са с оглед усъвършенстване на размитата
система и получаване на оптималната комбинация от входни текстови променливи,
функции на принадлежност, размити правила и методи за деразмиване. Не трябва
да забравяме обаче, че не винаги по-сложната система гарантира по-добри
резултати 2.
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1 Невронните мрежи представляват модел за обработка на информация, взаимстван от биологичните невронни
мрежи в човешкия мозък. Те използват исторически данни, за да извлекат правилата, които най-добре описват
системата към дадения момент.
2 Под „по-добри резултати” да се разбира – резултати, които в по-голяма степен отговарят на реалността.
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Приложение 1: Склонността към инвестиране, получена на база размита логика и
данни за реалния дългосрочен лихвен процент и неговата дисперсия, е сравнена с
реалните данни за дела на инвестициите в БВП. Дадени са и съответните
коефициенти на корелация.

Година

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Коеф. на
корелация

Ниво на
реалния
дългосроч
ен лихвен
процент
*10

0.190
0.340
0.130
0.120
0.250
-0.050
0.500
0.670
0.710
0.910
0.940
0.800
0.940
0.660
0.800
0.700
0.720
0.620
0.570
0.450
0.760
0.640
0.720
0.660
0.620
0.690
0.510
0.420
0.370
0.320
0.260
0.250
0.270
0.260
0.190
0.050
0.170
0.200
0.040
0.320

Дисперсия
на
реалния
дългосроч
ен лихвен
процент
*1000

0.105
0.083
0.059
0.067
0.067
0.174
0.332
0.669
0.805
1.064
0.264
0.113
0.083
0.117
0.110
0.094
0.098
0.037
0.064
0.095
0.122
0.101
0.122
0.114
0.027
0.013
0.053
0.101
0.143
0.169
0.073
0.042
0.020
0.006
0.008
0.067
0.063
0.047
0.049
0.107

Склонност към
инвестиране
(Centroid
Method of
Defuzzification)

Склонност към
инвестиране
(BOA Method
of
Defuzzification)

Склонност към
инвестиране
(MOM Method
of
Defuzzification)

Склонност към
инвестиране
(LOM Method
of
Defuzzification)

Склонност към
инвестиране
(SOM Method
of
Defuzzification)

0.71

0.70

0.68

0.66

0.69

0.733
0.612
0.754
0.753
0.691
0.671
0.25
0.181
0.141
0.0875
0.179
0.249
0.27
0.347
0.249
0.311
0.286
0.454
0.458
0.525
0.25
0.364
0.287
0.347
0.464
0.425
0.515
0.543
0.53
0.536
0.681
0.689
0.666
0.671
0.75
0.753
0.75
0.75
0.757
0.609

0.74
0.6
0.75
0.75
0.72
0.7
0.25
0.14
0.1
0.08
0.14
0.25
0.26
0.32
0.25
0.28
0.27
0.44
0.47
0.51
0.25
0.35
0.27
0.32
0.45
0.39
0.51
0.52
0.53
0.55
0.71
0.71
0.69
0.69
0.75
0.75
0.75
0.75
0.76
0.62

0.75
0.5
0.75
0.75
0.75
0.75
0.25
0.035
0.015
0.04
0.025
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.5
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.25
0.5
0.5
0.5
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75

0.8
0.62
0.85
0.86
0.83
0.84
0.32
0.07
0.03
0.08
0.05
0.33
0.29
0.36
0.33
0.33
0.32
0.63
0.58
0.52
0.32
0.37
0.32
0.36
0.63
0.37
0.54
0.55
0.59
0.88
0.84
0.84
0.86
0.88
0.88
0.84
0.82
0.84
0.83
0.88

0.7
0.38
0.65
0.64
0.67
0.66
0.18
0
0
0
0
0.17
0.21
0.14
0.17
0.17
0.18
0.37
0.42
0.48
0.18
0.13
0.18
0.14
0.37
0.13
0.46
0.45
0.41
0.62
0.66
0.66
0.64
0.62
0.62
0.66
0.68
0.66
0.67
0.62

Дял на
инвестици
ите в БВП,
% (The
Penn
World
Tables)

27.51
26.86
27.79
29.09
27.29
23.47
26.54
25.60
24.62
25.06
21.92
19.26
20.75
20.77
23.44
25.03
27.66
26.55
25.72
26.45
25.77
24.24
24.10
22.14
23.99
26.69
26.41
28.96
30.30
28.28
30.15
29.22
29.46
28.78
29.80
31.31
34.21
35.26
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Приложение 2: Склонността към инвестиране, получена на база размита логика и
данни за реалния краткосрочен лихвен процент и неговата дисперсия, е сравнена с
реалните данни за дела на инвестициите в БВП. Дадени са и съответните
коефициенти на корелация.

Година

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Коеф. на
корелация

Ниво на
реалния
краткосроч
ен лихвен
процент
*10

0.000
0.030
-0.210
-0.330
-0.270
-0.470
-0.010
0.530
0.590
0.510
0.770
0.400
0.580
0.420
0.520
0.540
0.630
0.480
0.440
0.420
0.810
0.700
0.990
1.010
0.470
0.490
0.190
0.170
0.300
0.170
0.190
0.220
0.120
0.080
-0.010
-0.060
0.100
0.250
0.160
0.200

Дисперсия
на реалния
краткосроч
ен лихвен
процент
*1000

0.079
0.058
0.134
0.261
0.210
0.270
0.228
1.246
1.791
1.691
0.679
0.148
0.146
0.179
0.178
0.049
0.049
0.048
0.041
0.058
0.215
0.244
0.477
0.467
0.398
0.544
1.026
0.921
0.182
0.151
0.024
0.024
0.036
0.025
0.067
0.097
0.048
0.113
0.126
0.114

Склонност към
инвестиране
(Centroid
Method of
Defuzzification)

Склонност към
инвестиране
(BOA Method
of
Defuzzification)

Склонност към
инвестиране
(MOM Method
of
Defuzzification)

Склонност към
инвестиране
(LOM Method of
Defuzzification)

Склонност към
инвестиране
(SOM Method
of
Defuzzification)

0.56

0.51

0.41

0.38

0.44

0.686
0.663
0.686
0.604
0.635
0.6
0.622
0.173
0.117
0.187
0.227
0.416
0.291
0.402
0.337
0.399
0.324
0.434
0.458
0.46
0.246
0.247
0.172
0.178
0.361
0.285
0.266
0.319
0.475
0.573
0.574
0.57
0.604
0.629
0.686
0.686
0.616
0.525
0.58
0.555

0.71
0.69
0.71
0.66
0.69
0.66
0.68
0.13
0.08
0.15
0.23
0.44
0.27
0.43
0.31
0.33
0.3
0.4
0.45
0.46
0.25
0.25
0.13
0.14
0.34
0.27
0.26
0.29
0.49
0.54
0.54
0.54
0.58
0.63
0.71
0.71
0.61
0.51
0.55
0.53

0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.03
0.005
0.035
0.25
0.5
0.25
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.5
0.25
0.25
0.03
0.03
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.75
0.75
0.75
0.5
0.5
0.5
0.5

0.83
0.85
0.83
0.85
0.83
0.85
0.83
0.06
0.01
0.07
0.36
0.59
0.32
0.6
0.35
0.34
0.34
0.37
0.62
0.6
0.34
0.34
0.06
0.06
0.35
0.34
0.31
0.32
0.51
0.57
0.57
0.57
0.61
0.88
0.83
0.83
0.62
0.52
0.58
0.55

0.67
0.65
0.67
0.65
0.67
0.65
0.67
0
0
0
0.14
0.41
0.18
0.4
0.15
0.16
0.16
0.13
0.38
0.4
0.16
0.16
0
0
0.15
0.16
0.19
0.18
0.49
0.43
0.43
0.43
0.39
0.62
0.67
0.67
0.38
0.48
0.42
0.45

Дял на
инвестици
ите в БВП,
% (The
Penn World
Tables)

27.51
26.86
27.79
29.09
27.29
23.47
26.54
25.60
24.62
25.06
21.92
19.26
20.75
20.77
23.44
25.03
27.66
26.55
25.72
26.45
25.77
24.24
24.10
22.14
23.99
26.69
26.41
28.96
30.30
28.28
30.15
29.22
29.46
28.78
29.80
31.31
34.21
35.26
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Приложение 3: Линеен регресионен анализ на връзката между инвестициите (като
дял от БВП) и нивото и дисперсията на реалния дългосрочен лихвен процент в
Дания за периода от 1970г. до 2007г.
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error
Observations
ANOVA

0.702504814
0.493513014
0.464570901
2.533386646
38

Regression
Residual
Total

df
2
35
37

SS
218.8775998
224.6316765
443.5092763

MS
109.4388
6.418048

F
17.05173

Significance F
6.75997E-06

Intercept
rLT
σ2LT

Coefficients
30.92403846
-9.250330041
0.84521647

Standard Error
0.850211683
1.668207801
2.042393063

t Stat
36.37216
-5.545071
0.413836

P-value
2.13E-29
3.07E-06
0.681519

Lower 95%
29.19801698
-12.63697192
-3.30106188

Upper 95%
32.6500599
-5.8636882
4.99149482

Lower 95,0%
29.19801698
-12.6369719
-3.30106188

Upper 95,0%
32.65005994
-5.86368816
4.991494819

Приложение 4: Линеен регресионен анализ на връзката между инвестициите (като
дял от БВП) и нивото и дисперсията на реалния краткосрочен лихвен процент в
Дания за периода от 1970г. до 2007г.
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
0.48837268
R Square
0.23850788
Adjusted R Square
0.19499404
Standard Error
3.10634751
Observations
38
ANOVA
Regression
Residual
Total
Intercept
rST
σ2ST

df

2
35
37

SS
105.7804554
337.7288209
443.5092763

MS
52.89023
9.649395

F
5.481196

Significance F
0.008494636

Coefficients
28.2606489
-4.3846742
-0.9436014

Standard Error
0.7291397
1.522521668
1.196271272

t Stat
38.75889
-2.87988
-0.78879

P-value
2.42E-30
0.006746
0.435548

Lower 95%
26.78041658
-7.475557546
-3.372161236

Upper 95%
29.740881
-1.2937909
1.4849584

Lower 95,0%
26.7804166
-7.47555755
-3.37216124

Upper 95,0%
29.7408812
-1.29379093
1.48495835
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MANAGEMENT OF PORTFOLIO INVESTMENTS
Assoc. Prof. PhD Victoria Ivanova, Varna Free University "Ch. Hrabar"
Abstract: The current economic crisis forces companies to react quickly to the
market changes which are suggesting diversification of their opportunities for generating
revenue. The topic for discussion outlines the idea of creating investment portfolios in the
real sector of the economy to reduce the risk for the investors by using methods similar to
the ones used in managing the risk in portfolio investments. The presentation is brief and
aims to draw the attention of our expert community to the opportunities which are created
by the investment portfolio as a means of reducing the risk. The topic opens an enormous
door of challenges for theoretical research which might clarify the practical application of
this opportunity.
Key words: risk and return, portfolio investment, diversification, uncertainty,
investment decisions.
The purpose of the topic suggestied for discussion are not the principles of
theoretical analysis and methods for compiling and managing portfolio investments in the
classic sense of the concept. The aim is to provoke discussion on the applicability of these
principles and methods in business practice of our firms which lead to the reduction of the
risks impacts for the them, using the optimal investment portfolio, which includes
investment projects in more than one type of activity.
Typical of modern business is the increasing uncertainty and the likelihood of
unpredictable changes in the factors which determine the business success. This requires
from the firms to create mechanisms for flexible adaptation to the rapidly changing market
conditions and thus to ensure their ability to overcome unexpected risks. There is a
growing need for the right selection of investment holdings which can be used as a
technique for risk management. This necesitates the companies to invest in specially
selected assets. The investment portfolio should not be viewed as a simple set of assets
but as a set of analitically selected interrelated or unrelated investment decisions as part of
a pre-determined company strategy and objectives. The creation of such a portfolio is now
a common practice of the companies in the developed market economies.
The aim is to analyze the applicability of the principles and methods for compiling
and managing portfolio investments in the business practice of our companies which will
lead to reduction of the risk.This is achieved by using an optimal investment portfolio,
which includes investment projects in more than one type of activity. Many of them allocate
their investment efforts in the implementation of projects for the diverse production of
goods for diverse market segments or customers or different countries. In this way the
companies allocate the risks related to sales reduction or reduction of the profitability in
any of their production lines. The managers of such a company such a company (Tomkims
co) share their experience in the following way: "We were deliberately aiming at " blurring
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the risk “for our shareholders by investing in companies producing different products for
different customers and operating in different countries.
As a result, we are now not dependent on changing circumstances in a commodity
segment, sector or country (the range of goods produced by that company ranges greatly
from the production of gas columns to the production of cake, and from the production of
water pipe cranes to the producion of artificial snow) " 1
The investment portfolio of this kind should not be equated with portfolio
investments. Typical of the portfolio investmens is that investors do not participate in the
real economic activity of business actors whose shares or other securities they own and
receive revenue in the form of capital. The portfolio, which is taken into account in this
case is rather a package of investment decisions for investment in the real economy which
generate profit. At the same time more and more frequent are the cases in which the
investment portfolio of the companies from the real sector include investments which
brings them revenue in the form of capital. Having in mind the forthcoming beginning of the
upward swing of the next long term economic cycle and predicted changes in the nature of
the factor assets in the company portfolio are also included investment projects for
evaluation and introduction of innovative ideas and technologies that define the future
prosperity of the company but require more specific and more complex strategic decisions.
The creation of specific combinations of various financial assets called "portfolio“
emmerged in the middle of the last sentury. On this basis, the portfolio was then defined
as "investment in securities on the part of an individual or an institution", i.e set of
securities owned by a certain investor. The evolution of this concept leads to the gradual
expancion of its scope so that the contemporary definitions focus not on the type of assets
included in the portfolio but on their combination. In accordance with this extended
criterion the portfolio is defined as a "combined investment in more than one stock, bonds,
real estate or other assets. "
Based on the relation "maximum return - minimal risk" in any investment
decision it can be assumed that the investment portfolio is a form of diversification in
investing a financial resouce which reduces the uncertainty or the risk of the investment
income.
The investment portfolio appears to be a new type of investment with multidimensional and steady transformation of assets. It is constantly renewable process of
investment and transformation of diverse assets with varying degrees of liquidity and also
a transformation from less liquid to more liquid assets. This leads to a permanent
restructuring of the portfolio during the period of its existence
Constantly changing parameters of the assets included in the portfolio of this kind
and the new investment opportunities require from the investors to continuously monitor
their assets and to undertake new investment actions. In this case the management of the
portfolio investments are the main activities of the institutional investors - pension funds,
investment associations, and other collective investment schemes. As a rule their
1

Corporate finance and investment. Decisions and Strategies, Richard Pike, Bill Neale, Prentice Hall
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investment portfolios are seen as a set of investments that bring income from capital. In
contrast, the so-called. “direct investments" are related to the acquisition of long-term
participation in existing enterprises and the creation of new production capacities.
Obviously a portfolio of the company from the real sector can hardly be managed in
this way. At the same time though, for the real sector companies it is possible to invest in
various types of assets and liquidity, i.e. implementation of investment decisions related to
real projects in various branch industries and line production combined with portfolio
investments. The investment portfolio for them will appear as a means of allocating the risk
and its minimization. The creation of this portfolio aims at using different manifestation of
the factors determining the rate of return of the assets and the return of the various
investment holders.
The potential importance of this approach in the investment in the real sector is
signaled by the so called “strategic portfolio analysis” which defines the compiling and the
management of the investment portfolio of the world famous companies. The essence of
this analysis shows that the way these companies manage their investment portfolio does
not differ from the management of the portfolio investments of the in the institutional
investors.
The investment portfolio should not be viewed as an ordinary set of assets but as a
purposeful investment decisions subjected to the company strategy and ensuring the
achievment of predetermined goals. In this regard the creation of an appropriate
investment portfolio in the real sector also becomes a special technique for risk
management through a combination of specially selected assets.
The selection of profitable investment projects to be included in an investment
portfolio does not differ from the approach taken to the assessment of the process of
compiling the investment portfolio on the stock exchange. The argument here is the fact
that as the basis of the profitable financial portfolio is the right choice of shares which are
underestimated on the stock exchange so the basis of the projects with high present value
are the imperfections of the commodity market.
The companies which have advantages on this market are:
-

producer of the lowest cost goods;

-

have occupied a market niche or a market segment, and

have Individualized their goods in a way that makes them unique, affordable and
easily recognizable
Therefore the principles and the methods used for the compiling and using of the
investment portfolio do not differ from those used for the assessment of the investment
portfolio and go through the following steps:
•

Thorough study and analysis of investment and stock market.

•

Development of an investment strategy of the company.

•

Selection of a number of investment projects whose effectiveness will be assessed.
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•
Assessment of the effectiveness of the projects and selection of an effective
investment portfolio.
•
Portfolio monitoring and management (changes in its composition, reinvestment
and the like). Important element of the successful management of the investment portfolio
is the period of time for the reassessment of its components.
As a rule of the investment practice the combination of investment projects which
provide for the maximum expected revenue under a certain level of risk are assessed as
an “effective portfolio”. The principles and the methods which are used in the assessment
of the project efficiency are well known and won’t be discussed here. But when assessing
the projects to be included in the investment portfolio though the projects are not evaluated
as isolated but in the overall context of the company activities taking into account the
company goals and strategy. The approach which takes into account also the parameters
which differ from the classic financial analysis of efficiency is known as “strategic portfolio
analysis”. It is gaining more and more significance when assessing the attractiveness of
the investment projects and the management of the investment portfolio of the main
players on the market.This analysis is related to the attractiveness and the selection of a
market or an industry to which is oriented the production of the project or the combination
of projects which are to be evaluted. In this respect, as "attractive“ are assessed the size
and growth rate of a market, the barriers to penetrate it, the degree of competition and the
profitability of the industry as a whole. Taking into consideration of these realities, for the
evaluation of the acceptability of an investment project or projects in addition to the
conventional methods and parameters for financial analysis and evaluation, companies
also apply the so-called "portfolio matrix" (McKinsey - General Electric) through which they
consider the advantages of the particular market or industry in combination with their
strengths - market share, customer loyalty to their trademark, profitability, technology and
other corporate comparative advantage.
Another contemporary model for analysis of the matrix type is one in which the
evaluation of investment projects included in the portfolio takes into account the
interdependence between the growth rate of the product market and market share of the
company on this market. In the matrix of this type applied by the Boston Consulting Group
using exotic concepts such as “star" - a large market share in a market with high growth
rates, "cash cow" - a high market share of the slowly growing market, "dark horse" - small
market share of the rapidly growing market, and "dog" - a small market share of slowly
growing market. Based on this strategic analysis companies aspiring to a dominant
position on rapidly growing market choose to undertake , investment projects directed to
the corresponding production (strategy “star” or a “dark horse”) and after reaching the
dominant position of its investments they move to simply maintaining market shares. At
this stage, the funds provided by “cash cow” are directed towards the development of
other opportunities for growth. Those activities which have not been able to provide the
company with gaining significant market shares (“dogs”) are candidates for eliminating and
replacement with new ones.
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In selecting projects for real investment in the compiling of the investment portfolio it
is very important that the correlation effects of their return are considered very carefully,
i.e. to assess not only the risk of individual projects, but also the degree of changes of their
expected return. For that purpose we illustrate the Markowitz theory, which shows the
benefits of the diversification. To assume the investments in two projects: the one is for the
production of ice cream and the other for the production of tea. The investor will have
stable income regardless of the changes in the temperature. The portfolio risk is lower
than the risk inherent for each project considered separately. In the above example we
manage to diversify thespecific risk for each of the two types of activities by combing them
in one portfolio. In this case the correlation of the tow projects return is opposite against
the temperature change as a specific risk factor. Therefore, in selecting projects for real
investment in a particular economic sector (in this case, food production) the perfect
negative correlation of selected projects has the potential for complete elimination of the
their specific risks. Naturally, this selection does not eliminate the so-called "market risk“
which the whole economy faces as a result for example of a political instability or
economic crisis, but at least softens its impact.
Problems that involve the conversion of capital structure as a real factor for
increasement of the profitability of the companies on the emerging markets are far more
bigger compared to those on the developed ones. There the negatives of the global trend
for separation of the financial system from the real sector and the dominance of the
speculative investment operations and the special characteristics of immature and
ineffective national capital markets.It is no secret that after the liberalization of financial
markets in the late 80s of the last century they have served less and less as a source of
corporate capital. New and new innovative financial products and instruments are
emmerging and occupying a a growing share in the trade with capitals. They are difficult
to understand and valuation, with contradictory nature and dubious financial stability, and
therefore can not be regarded as a major source of investment capital.
Modern investors are interested in rapid turnover of the capital and do not rely on
income from the long-term rise of the share prices and even less so on dividend payments.
As a result, there is a shift of free resources from the production sector to the sector of
short-term investments and a crisis for the capital investment in the real sector.
This is a global trend that affects much more the opportunities for the provision of
loan capital in emerging markets. Capital segments of their stock exchange are
characterized by high concentration of ownership (e.g at the end of 2008 about 63% of
capitalization and turnover of our stock exchage goes to 20 public corporations, while for
the exchange in the developed markets the capitalization and turnover of the biggest
companies varies within 15-24%).
The analyzed factors of the environment show that a new view is needed for the
assessment and the compiling of the project portfolio. For the companies which are
diversiifying the trends of their activities it is much more Important to form an investment
potfolio including not only financial but also real and mostly innovative investments which
are necessary for the maximization of the value of the owned financial capital.
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Резюме: Основната задача, решавана в настоящата статия е да се
разработи структурна схема и описание на основните блокове в универсален
модел на инвеститори, позволяващ да се обхванат (и моделират) широк клас
инвеститорски модели (всеки модел на конкретен инвеститор да се получава
като частен случай на универсалния модел, подбирайки специфичен вариант за
някой/всеки от блоковете му).
Ключови думи: процес на управление
архитектура на управляваща система

инвестиционен

портфейл,

Abstract: The main aim of this paper is to develop the architecture, including the
description of the main blocks of n universal simulation system of investors, used for
simulation of wide spectrum of investment models, where every model is a particular case
of the universal system.
Key words: process of management of investment portfolio, architecture of
controlling system
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Увод

През последните турболенти години на неопределеност на финансовите
пазари бяха предложени голям брой регулации за инвестиционните пазари, а както и
възможни подходи и решения за инвестиционния процес (за кратък преглед виж: [4],
[5], [6], [7], [8]). Едновременно с това продължават изследванията за въвеждане на
иновации чрез прилагането на нови, разнообразни методи за управление на
инвестиционен портфейл (виж например: [3], [11]). Възниква въпросът за
систематизиране на всички нови предложения, от гледна точка на анализа на
цялостния процес на управление на портфейла, но и за улеснение и автоматизиране
на изследователсйата работа.
Настоящата статия е логическо продължение на [1], където процесът на
управление на портфейл се анализира в последователни фази, подредени в
управленски цикъл. Всяка фаза е представена от подсистема в структурата на
управляващата система инвеститор. Основната възникнала задача, следователно
може да се формулира така: да се разработи структурна схема и описание на
основните блокове в универсален модел на инвеститори, позволяващ да се
обхванат (и моделират) широк клас инвеститорски модели (всеки модел на
конкретен инвеститор да се получава като частен случай на универсалния модел,
подбирайки специфичен вариант за някой/всеки от блоковете му). Тази статия
разглежда
архитектурата
на
управляващата
система („Инвеститор”) и
информационните потоци, движещи се между подсистемите й. Описанието им е
същевременно и проект за реализиране на модел в среда Simulink.
В контекста на статията инвестиционните инструменти (ИИ) са дефинирани
като възможности за инвестиция (инвестиционни активи), търгувани свободно на
пазар,
който
излъчва
публично
достатъчно
съществена
информация.
Инвестиционните инструменти могат да бъдат нефинансови (които на се разглеждат
в настоящата дисертация) и финансови. Финансовите инвестиционни инструменти
се делят на дялови (акции), дългови (облигации) и деривативни (производни). Много
важна забележка за статията е, че управление на инвестиционен портфейл обхваща
всички видове инвестиционни инструменти, включително деривативни. Основни
положения за оценка на най-важните видове деривативни инвестиционни
инструменти са представени в [2]. Съвременните изследвания разработват
иновации и във тази подобласт на инвестиционните пазари (виж. [9], [10]).
1.

Обща схема

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. 1-1, Фиг. 1-2.).
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Управлението на портфейл е процес на преобразуване на информация. Ето
защо подсистемите на управляващата система могат да се групират в както следва
(фиг. 1-1):
•
Входящ слой подсистеми, които взаимодействат с влизащите в
системата информационни потоци. Този набор от подсистеми „кодира”
информацията във вид, разбираем за останалите.
•
Скрит (вътрешен) слой подсистеми, които използват и преобразуват
информацията по най-добрия начин, необходим за функциите на процеса за
управление на портфейл.
•
Изходящ слой подсистеми, които излъчват (кодират обратно,
декодират) необходимата информация, така че управляваната система „Портфейл”
да получи разбираеми управляващи въздействия.
Фиг. 1-1 Управляващата система „Инвеститор” като преобразувател на информация

Фиг. 1-2. Архитектура на управляващата система „Инвеститор”
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Разделянето на управляващата система по-нататък във функционални
подсистеми, кореспондиращи на фазите от управление на портфейла води до
описаната по-долу архитектура (фиг. 1-2). Основно допускане за последващия текст
е, че всички информационни канали се считат за зашумени и подлежащи на чисто
закъснение. Авторите считат, че това е задължително допускане, за изследванията
на обществените явления като инвестиционен пазар.
2.

Блок „Оценител на цели”

2.1.

Описание на блока

Тази подсистема обработва поставените цели. Цел е желано състояние
(конфигурация) на съществените променливи. След първия управленски цикъл
блокът изпълнява, допълнителна функция – съпоставка между настоящо и желано
състояние. Критерии за оценка на представянето на портфейл могат да бъдат
използвани за дефиниране на целта. Много подходящ за целта е коефициент на
Сортино (или негова модификация), тъй като той естествено е целево ориентиран,
съпоставяйки постигната с предварително определена целева доходност.
2.2.

Структура на блок „Оценител на цели”

Информацията за инвестиционните цели всъщност е доста разнообразна.
Очаква се, че пълното описание на набор зададени инвестиционни цели включва
информация за (фиг. 2.2-1):
Кои променливи трябва да се отчитат при оценяването на успеха от
процеса на управление на портфейла (т.е. кои са целевите променливи);
-

Какви трябва да се желаните стойности на целевите променливи (които
могат да бъдат изпратени към подсистема D. за прогнозиране на очаквани
стойност);
-

Какви са нормативните ограничения за структурата на портфейла;

Какви са критериите за предварителна селекция на инвестиционните
инструменти, ако такава е необходима. В такъв случай теглата на извадените
инвестиционни инструменти ще са винаги равни на 0
Измерителите за успех са математическо описание на начина за изчисление и
допустимите отклонения. Знаейки измерителите за успешно управление на
портфейл, могат да се изведат желаните цели. Те могат да са желани състояния
(равновесно състояние, точка в геометрически смисъл), желани области (предполага
се области на Парето) и/или желани траектории (ако е желан например режим за
оптимално управление или за следящо управление) в пространството на състояния
на портфейла.
Друг важен процес в подсистемата е съпоставката между информацията от
обратната връзка (информацията за портфейла, идваща от подсистема B.) и
желаните цели. Подсистемата за съпоставка между желано и настоящо състояние
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(област, траектория) е функционално еквивалентна на суматор. Резултатът се
изпраща към подсистемата за генериране на решения (E).
Фиг. 2.2-1 Структура на блок „Оценител на цели”

3.

Блок „Информация за портфейла’

3.1.

Описание на блока

Тази подсистема отчита обратната връзка от управляваната система. Тя
получава, натрупва и систематизира информация относно поведението и
структурата на портфейла.
Фиг. 3.2-1 Структура на блок „Информация от портфейла”

3.2.

Структура на блок „Информация за портфейла”

Информацията от портфейла се състои от няколко изчислени стойности (фиг.
3.2-1):
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- портфейлната структура (както е дефинирана по-горе – вектор от k+1
стойности). Портфейлната структура се препраща директно към подсистема H. за да
се използва като основа за компенсиращи управленски (въз-)действия.
- настоящото състояние на целевите променливи, дадени подсистема A.
4.

Блок „Информация за околната среда”

4.1.

Описание на блока

Тази подсистема обработва информация, постъпваща от наблюдаваните
външни фактори, които въздействат на процеса за управление на портфейл. Тя
получава, натрупва, системизира информация относно околната среда – пазарани
условия, ограничения, достъпни инвестиционни възможности.
4.2.

Структура блок „Информация за околната среда”

Информацията от околната среда се набира в три различни класа (фиг. 4.2-1)
– за всички инвестиционни инструменти (напр. списък на всички достъпни), за
пазарните условия (напр. брокерски комисионни) и за наблюдаеми смущаващи
фактори на средата, влияещи върху управляваната система (напр. данни за БВП).
Фиг. 4.2-1. Структура на блок „Информация от околната средата”

Инвестиционните инструменти може да бъдат филтрирани, използвайки
критериите за предварителна селекция, зададени от подсистема A. Всички
съществени данни за избраните инвестиционни инструменти се събират в база
данни. Взаимните фондове са под специално внимание, тъй като те са възможна поевтина алтернатива на някои структури на портфейл. В случай на дублиране на
дадена структура на портфейла, се използва съответен взаимен фонд като
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заместител (в случай на дублиране, взаимния фонд е винаги доминиращо решение,
защото винаги ще има по-ниски транзакционни разходи).
Основният резултат от информацията за пазарните условия е задаването на
набора фактори на пазарния вискозитет (като например моделите за формиране на
транзакционни разходи и прочие). Те са много важни за процеса на валидация и
дискретизация на оптималните стойности в подсистема G. Друг резултат е набор е
реални ограничения за избор на портфейлна структура.
Някои модели за избор на портфейл изискват информация за фактори като
лихвени проценти, инфлация, специфични данни за дадена компания и други. Така
че и такава информация се набира при необходимост.
5.

Блок „Предиктор”

5.1.

Описание на блока

Прогнозира или оценява очаквани стойности на съществените променливи на
достъпните инвестиционни възможности и външни наблюдавани фактори.
Статистически анализ на настоящата портфейлна структура също е необходим.
5.2.

Структура на блок „Предиктор”

Тази подсистема функционира за да произведе необходимите бъдещи
стойности на съществените променливи. Някои методи за прогнозиране (напр.
регресионните методи) изискват данни за независими променливи (фактори). Ето
защо е необходима връзката DD. към DE. (фиг. 5.2-1).
Фиг. 5.2-1 Структура на блок „Предиктор”

6.

Блок „Генератор на решения”

6.1.

Описание на блока

Тази подсистема дефинира и калкулира набор от осъществими състояния на
портфейла във вид на комбинации от множество примитивни портфейли.
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Структура на блок „Генератор на решения”

След като цялата необходима информация е подготвена в необходимия вид,
тази подсистема генерира набор от възможни решения. Един от основните
компоненти на цялата система за управление е подсистема EA. (фиг. 6.2-1). Тя
съдържа метода, алгоритъма, подхода за генериране на множество оптимални
решения.
В повечето случаи тази подсистема изисква дву-посочна комуникация с
компютърния модел, като първоначално натрупаните данни просто се пренасочват
към него, а после се разглеждат изчислените предложения за решения.
Фиг. 6.2-1 Структура на блок „Генератор на решения”

7.

Блок „Компютърен модел”

7.1.

Описание на блока

Тази система е разширение на управляващата система, което отговаря на
необходимостта от външен модел за симулиране на възможни решения на
портфейла. Представлява компютърна реализация на модел на инвеститора и
средата, с който се провеждат експерименти. Компютърният модел използва същата
информация за съществените променливи, за външните въздействия, добавя
ограничения, критерии за избор и изисквания (които отразяват и целите, но и
математическия апарат на съответната стратегия) от инвеститора. В обратната
посока генерира възможни оптимални решения на задачата.
8.

Блок „Избор на решение”

8.1.

Описание на блока

Тази подсистема решава и избира структурата на портфейла. За подходящи
се считат само оптималните според даден критерий решения от всички възможни.
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Необходимо е използването на процедури за решаване на многокритериални
оптимизационни задачи и прилагане на принципа на необходимото външно
допълнение. Важна променлива, която трябва да се отчете тук е рационалността и
склонността към поема не на риск (и към други съществени променливи) на
инвеститора.
8.2.

Структура на блок „Избор на решение”

Също много важна е подсистемата GA. (фиг. 8.2-1). Предложените решения
от подсистема E. са оптимални. Въпреки че достигането на една идеално решение
изглежда желано, в повечето случаи такова решение е нереалистично заради
целочислеността на задачата. Затова всички реализуеми възможни портфейли, се
получават възможно най-близки до оптималните. Освен това инвестирането в някои
взаимни фондове (които по дефиниция са портфейли) могат да дублицират
структурата на дадени портфейли (което значи, че ще дублицират очаквания им
доход), но ще имат по-ниски транзакционни разходи т.е. ще са по-нагоре в
графиката.
Така че за да се открие осъществимо решение, решенията се филтрират. В
резултат на което се получава матрица на решенията, в която всеки ред
представлява възможно решение с няколко колони от информация за стойностите
за критерии за решение (зададени в подсистема A.). В матрицата може да
присъстват няколко решения представени като взаимни фондове, които да
доминират генерирани от системата решения.
Фиг. 8.2-1 Структура на блок „Избор на решение”

9.

Блок „Реализация на управляващите въздействия”

9.1.

Описание на блока

Тази подсистема излъчва и реализира управленски въздействия към
управляваната система „Портфейл”. След съпоставка между желаната и настоящата
структури на портфейла, разликите се превеждат в пазарни поръчки.
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Няколко реални ограничения биха повлияли на реализацията на решението,
правейки го суб-оптимално:
•
Дискретизация, делимост, наличие на свободни акции от дадена емисия
– числовото решение задължително се получава след целочислена оптимизация при
допълнителни (неотчетени до сега) ограничения.
•
Чисто закъснение на системата, включително времето за изпълнение
на поръчката, както и време за изпълнение на условията на поръчката. Инерцията
на управляваната система е способността й да забавя или нулифицира
изпълнението на въведените й управленски въздействия.
•
Пазарен вискозитет при отчитане на комисионни по транзакциите,
инфлация, данъци върху придобиване на инвестиционни активи и/или върху приходи
от дивиденти/лихви и пр.
9.2. Структура на подсистема „Реализация на управляващите
въздействия”
След като желаната структура на портфейла е избрана последната
подсистема изработва управленски въздействия (фиг. 9.2-1). Желаната структура се
съпоставя с настоящата структура. Разликите се превеждат в пазарни поръчки към
борсовата система за търгуване и които след това се пускат за изпълнение.
Фиг. 9.2-1 Структура на Блок „Реализация на управляващите въздействия”

При задаване на пазарни поръчки има известен лаг в изпълнението им и
съответно разлика между зададената за изпълнение поръчка и реално
осъществената транзакция. Това свойство е чистото закъснение, породено от
външни въздействия върху управляващите въздействия. Освен това дадена
(условна) поръчка може да не се изпълни изобщо, заради това, че никога не достига
подходящи условия за нейното изпълнение или заради липса на ликвидност. Затова
в рамките на подсистемата е необходим допълнителен информационен контур на
обратна връзка за случаите на непълно изпълнение на поръчката в реално време.
Този контур също така играе роля на вид корекционнен механизъм.
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Тази подсистема е обособена част от цялостната система за управление. Тя
снема данните от портфейла, от средата, целите, решенията на предходния
управленски цикъл, решенията представени от компютърния модел и прави
усъвършенстване (самообучение и/или самоорганизация) на компютърния модел.
Самоусъвършенстване се налага, защото всяка инвестиционна стратегия има срок
на годност след което тя трябва да се самоусъвършенства/адаптира за да продължи
да работи успешно. Автоматизацията е необходима заради високата комплексност
на управляващата система, но и заради необходимостта от (относително) бързо
решаване. В помощ на автоматизацията работи високата степен на разбиване на
отделните системи на техните подсистеми (операции)
10.2. Структура на блок „Самоусъвършенстване”
Предложената в настоящия раздел вътрешна структура на управляващата
система не е прост и директен подход, тъй като стремежът е да дава обобщено и
универсално решение за всички инвестиционни задачи. В съответствие на Закона на
Ешби за необходимото разнообразие [36], управляващата система в процеса на
управление на инвестиционен портфейл трябва да е достатъчно сложна и посложна от управляваната система. Изграждане на структурата на блок
„Самоусъвършенстване” е задача на отделно изследване. В настоящата
дисертация, този блок се приема за черна кутия.
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АНАЛИЗ НА РИСКА ПРИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ
ИМОТИ
д-р Венета Методиева Марковска1, УНСС, катедра “Управление”
Резюме: Статията разглежда методи за оценка и изследване на риска при
преки инвестиции в недвижими имоти.Акцент е поставен върху приложението на
дискутираните аналитични средства в условията на работа на строителните
фирми в България през последните няколко години.
Ключови думи: недвижими имоти, финансови модели, Монте Карло, анализ
на риска, реални опции
Abstract: This paper presents methods for risk analysis and quantification in case
of direct investments in real estate.
Key words: real estate, financial modeling, Monte Carlo, risk analysis, real options
За да демонстрираме предимствата и допусканията на изградения модел, ще
анализираме една инвестиционна алтернатива в жилищен комплекс, която може да
бъде осъществена по два начина:
като цялостния процес по проектиране, застрояване и експлоатация
бъде реализиран от инвеститорите
-

като се закупи вече готов обект, чиято експлоатация да започне веднага

Изборът между двете възможности може да бъде разгледан като реална
опция, при което цената на закупуването на готов обект е свързана с възможността
за директна експлоатация и реализация на приходи. От друга страна, постепенното
развитие на проекта е свързано с по-малка по обем първоначална инвестиция
(плащанията по осъществяване на проекта са разсрочени във времето) и позволява
мащаба и срока за реализация да варират според промените в пазарните условия.
Mожем да обособим три етапа от анализа на риска – моделиране на инвестиционния
процес, определяне на факторите влияещи върху крайните резултати и оценка за
качествата и крайната ефективност на инвестиционната алтернатива.
Модел на инвестиционния процес и парични потоци асоциирани с
проекта
Изграждането на модел е свързано с физическите характеристики на
проектирането, застрояването и експлоатацията на жилищния комплекс,
източниците за финансиране и прогнозираните приходи. Ефективните методи за
определяне на очакваните приходи са свързани преди всичко с изследване на
1 veneta@markovska.com
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изменения в търсенето на недвижимости в конкретния регион/селище и очакванията
на купувачите. Поради динамиката на пазарните отношения, прогнозите за
бъдещите постъпления като правило имат вероятностен характер и качеството на
направеният анализ е от ключово значение за ефективността на цялостното
проучване. Разходите свързани с реализиране на инвестицията при цялостна
разработка, които са обвързани с техническите характеристики на типа недвижим
имот, са три групи:


разходи по финансиране



разходи по реализация на строителството



разходи по въвеждане в експлоатация

Разходите по финансиране на строителството са от съществено значение,
както за възможните промени в мащаба на реализираната инвестиция, така и за
определяне на себестойността на проекта и крайния финансов резултат.
Динамиката в разходите по финансиране може да бъде изследвана отделно или
като елемент от общите изменения в паричните потоци и крайният финансов
резултат. Неявно приемаме, че средно-претеглената цената на капитала (WACC) е
постоянна или риска от нейното повишаване е хеджиран. Това дава възможност да
изследваме цялостните промени на разходите по реализиране на проекта, без да
задълбаваме в точната схема и източници за финансиране. Фиксирането на
разходите по осигуряване на заемни средства не само намалява размерността на
прилаганите модели (намалява се и броя на източниците на неопределеност), но и
елиминира възможните „извинения“ („причина за по-ниските от предвидените
печалби е неочаквана промяна в пазарното поведение и цената на капитала“), с
които могат да бъдат маскирани последствията от субоптималните управленски
решения.
Разходите за реализация на строителството и въвеждането в експлоатация
могат да варират при отделните инвестиционни проекти. Липсата на съпоставимост
се обуславя от техническите характеристики на сградите, специфики на
използваните технологии и материали, както и на относително свободната употреба
на понятия като „стандартно изпълнение“ и „лукс“. Последният фактор има важно
значение, тъй като е възможно да доведе до различия не само при сравняване на
недвижимости в различни страни (където поради разлика в общия стандарт на
живот и традиции, терминът лукс е изпълнен с различно съдържание), но и при
анализ на имоти с еднакво географско местоположение. За целите на това
проучване сме използвали цифрови стойности за преки инвестиции в
строителството в България, които се базират на два независими източника на
информация:
публикуваните от Камарата на строителите в България ориентировъчни
цени в лева за СМР на средностатистическа сграда
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Табл. 1. Ориентировъчни цени в лева на СМР за средностатистическа сграда
(КСБ, 2009)
№

Видове работа

1
2
3
4
5

Груб строеж:
Дограми (столарски работи):
Довършителни работи:
Инсталации:
Комунални връзки:
Всичко:

лева за 1 м2 бруто площ
стандарт
подобрена
504,86
527,15
64,52
84,99
170,75
209,38
161,95
193,73
41,02
41,02
943,10
1056,26

лукс
628,01
108,96
342,82
259,57
43,55
1382,90

%
49,08
7,64
21,37
18,19
3,71
100,00

Точните стойности са свързани както с текущите пазарни условия и цени на
материали и труд, така и с характеристиките на отделният проект (доколкото самите
категории стандарт/подобрена/лукс не са хомогенни и могат да бъдат тълкувани по
различен начин). Трябва да отбележим, че в приведените данни качествената
класификация на недвижимостите се основава преди всичко на изпълнението на
строителните дейности. В този аспект, понятието за луксозен имот има по-тесен
смисъл и не се свързва пряко с локацията, инфраструктурата и социалната среда на
района, в който се извършва строителството. За целите на нашето проучване, поголям интерес представлява относителния дял на отделните типове разходи, който
е посочен в последната колона на табл. 10. Той остава относително постоянен, поне
що се отнася за основните групи разходи при отделните инвестиционни проекти и ни
позволява да идентифицираме базовите фактори, които оказват влияние върху
постигнатите крайни резултати.
проучванията на Индъстри Уоч за разходите по строителство на
жилищни и нежилищни сгради
Средните цени посочени в доклада на Индъстри Уоч се отнасят за 2007,
което съвпада с началото на това проучване. Въпреки че от момента на събиране на
данните са изминали вече четири години, използваната методика на анкетиране на
50 специализирани строителни фирми и получените резултати позволяват да се
даде отговор на два важни въпроса:
o
до каква степен съществува разлика между разходите на отделните
инвеститори и дали този показател сам по себе си може да бъде причина за
сегментиране на пазара
o
как промените в пазарното търсене (периодът 2007-2009 е свързан с
бум в покупките на недвижими имоти и строителството) се отразява на размера на
разходите
Резултатите в доклада на Индъстри Уоч са обобщени в табл. 2 и се отнасят за
средните цени договаряни между инвеститор и изпълнител на строителен обект
(Industry Watch, 2007). Разликата между посочените в двата източника цени е
свързана с различните етапи от строителството, които са обхванати в двете
проучвания и в спецификата на използваните материали и строителни технологии.
Относителният дял на отделните групи е приблизително еднакъв и при двата
типа строителство. Разликата в средните цени от почти 24% е резултат, както от
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неравномерно разпределение вътре в самите групи, така и в големият обхват от
стойности включени в последната група – „над 300 EUR/m2”. Тези два фактора
показват, че отчитането на индивидуалните характеристики и изпълнение е
необходимо при всеки един отделен проект. Едновременно с това обаче, основните
източници на неопределеност за инвеститора са едни и същи независимо от типа
строителнство, а именно – разходи за труд и материали, цена на земята,
административни разходи и разбира се, цените, по които ще бъде реализиран вече
построеният обект.
Табл. 2. Цени на строителство към 2007 г. според Индъстри Уоч
Евро / м2
до 270
от 270 до 300
над 300
средна цена

% отговорили
жилищно строителство
41.9%
34.9%
23.3%
283

административни сгради
42.4%
33.3%
24.2%
350

Освен според типа на изграждания обект, данните от проучването
потвърждават още една тенденция свързана с преките инвестиции в недвижими
имоти – размерът на разходите по строеж са силно зависими от качеството на
изпълнение и степента на луксозно завършване на обектите. Корекциите на
разходите спрямо степента на луксозно завършване не променят приложимостта
или технологията на анализа и поради тази причина не са обект на подробно
изследване.
Трябва да отбележим, че в наложилата се практика от последните години,
една значителна част от фирмите участват на пазара и като строители, и като преки
инвеститори в недвижими имоти (63% от участниците в проучването на Индъстри
Уоч). Това позволява от една страна фирмите да генерират икономии от мащаба и
вертикалната интеграция, но от друга увеличава обхвата на рисковите фактори,
които им влияят.
На база проучвания за периода 2008-2011 година, можем да изградим
окрупнен модел на трите групи разходи (осреднени показатели за нормален тип
строителство, с отчитане на пазарните тенденции), въз основа на който да
извършим анализ на факторите влияещи върху получените крайни резултати.
Всички стойности в показания модел са в евро и са мащабирани за квадратен метър
застроена площ. Това позволява общият обем на проекта да бъде изведен като
допълнителна степен на свобода и също да бъде включен като елемент на
управленската стратегия. Използвания от нас пример е базиран на данни за отделна
строителна компания и проект, но позволява да се анализират и други преки
инвестиции в недвижимости, доколкото използваната технология за строеж запазва
основните си характеристики и етапи.
Последна, в таблица 4 е посочена стойността на очакваните приходи от
проекта. Освен усреднената (очакваната) величина на този показател, от
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съществено за анализа значение е каква е неговата динамика и разпределение на
възможните стойности.
Табл. 3. Разходи и очаквани приходи за изграждане на жилищен комплекс
Компоненти (приходи/разходи)
Цена на земя за строеж
Цена на земята на кв.м. РЗП
Разходи за труд
Разходи за бетон
Разходи за дървен материал и крепежи
Тухли
Желязо
Покривни елементи
Други

Стойност на м2
170
75
55.35
40.18
38.13
29.93
17.425
5.125
18.45

%

Доп. разходи по въвеждане в експлоатация
Общо разходи по въвеждане в експлоатация
Разходи по използването на заемен капитал
Общо разходи
Очаквани приходи

56.1885
430.7785
51.69342
387.4719
550

15%

27%
19.6%
18.6%
14.6%
8.5%
2.5%
9%

Пазарни фактори
Цена на строеж
205

(от общите разходи за
строеж)

Факторите влияещи върху очакваните приходи (които в примера са
мащабирани към м2 застроена площ) са разнообразни и свързани както с търсенето
в района на реализиране на строителство, така и с общата икономическа среда. В
нашия случай, за прогнозиране на очакваните приходи сме използвали не само
информация от сходни проекти на фирмата изпълнител и данни от оферти на
конкурентни компании, но и показатели свързани с развитието на икономиката на
страната и региона.
Анализ на факторите влияещи върху крайните резултати
Всеки един от посочените в таблица 4 елементи е потенциален източник на
промяна и може да повлияе на крайният резултат и ефективност на
инвестиционната алтернатива. Несигурността в бъдещите стойности на тези
параметри изисква показателите за ефективност на инвестиционната алтернатива
(NPV, IRR, BCR и др) да бъдат изчислени при различните възможни стойности на
променливите величини. Традиционният финансов анализ на чувствителност,
прилаган в подобни случаи, е свързан с проиграване на ограничен брой от
алтернативи, при които всички фактори с изключение на един са фиксирани. Този
подход ограничава проучването и не предоставя реалистичен модел на
действителността, при който е възможна едновременна промяна на няколко
показателя (при това в различни посоки).
Развиваният в това изследване модел използва Монте Карло анализ, който
позволява да подобрим основата за вземане на управленски решения в следните
направления:
като се отчете възможността за едновременна промяна на всички
влияещи фактори
като се анализират много на брой различни сценарии, които да
включват не само най-вероятните варианти, а и тези с по-ниска (но не нулева)
вероятност да се случат.
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Последната характеристика е особено актуална в случаите, когато
разглеждаме силно несиметрични процеси, при които е възможна рядката поява на
екстремни стойности, които могат да имат много сериозно влияние върху крайните
резултати. Концентрирането само върху усреднените стойности или тези, които са
най-вероятни, могат да доведат до вземането на неточни решения и големи загуби
при осъществяване на малко вероятните но силно негативни събития. Монте Карло
симулацията позволява финансовият анализ да включи не само вероятността от
поява на едно събитие, но и ефекта от неговото сбъдване.
Освен за моделиране на икономическите процеси, Монте Карло анализът
може да се изпозва и пряко за планиране на управленските и технологични задачи.
Куак и Ингали (Ingali & Kwak, 2007) предлагат метод за подпомагане не
мениджърите, при което експертните оценки за необходимото минимално,
максимално и най-вероятно необходимо време за реализиране на една управленска
задача се трансформират в триъгълно разпределение и могат да участват в
симулиране на вероятностите за успешно приключвана на необходимите дейности.
Гилхрист, Алоуш и Коуен (Gilchrist, Allouche, & D., 2003) дефинират модел, при който
симулациите могат да се използват за оценка на влиянието на шумовете при
процеса на строителство върху околната градска среда. За нас от първостепенно
значение остават възможностите за приложение при моделиране на паричните
потоци и очакваните финансови резултати.
Динамичен анализ и Монте Карло симулация
За да изследваме влиянието на отделните фактори в анализираният проект,
използваме софтуер за Монте Карло симулация Crystal Ball на Oracle 1 и следните
три стъпки:
-

дефиниране на предположения за поведението на входните параметри

Определянето на поведението на входните параметри е от ключово значение
за качествата на получените резултати. Независимо колко задълбочени и точни са
изчисленията при симулацията, ефективността на цялостното проучване зависи
преди всичко от зададените финансови връзки и уравнения. Като правило,
описанието на входните параметри отразява миналия опит на инвеститора,
прогнозите за поведението на икономическите променливи и физическите
характеристики на изследвания обект. За практически цели, измененията в
отделните величини се определят по предварително известно теоретично
статистическо разпределение. Най-често използваните стандартни разпределения
са:
o
нормално разпределение - за показатели симетрично колебаещи се
около очаквана средна стойност

1 Информация и копие от софтуера е достъпна на адрес:
http://www.oracle.com/us/products/applications/crystalball/index.html?origref=http://www.google.com/search?sourceid=c
hrome&ie=UTF-8&q=crystal+ball
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o
триъгълно разпределение – в случаите когато искаме да определим
горна и долна граница, между които може да се движи дадена величина
o
логнормално разпределение – за величини получени при
комбинирането на голям брой независими нормално разпределени променливи
o
дискретно разпредление – в случаите когато наличните входни данни
съдържат достатъчно наблюдения, за да може да се генерира такова
разпределение, което ги възпроизвежда напълно
Въз основа на наблюденията върху фирмите-изпълнители, от които е взета
първичната информация, за конкретния анализ сме използвали само допускания за
триъгълно, нормално и логнормално разпределение, по начина посочен в таблица 5.
Табл. 4. Допускания за входните параметри в Монте Карло модела за пряка
инвестиция
Показател
Цена на земя за м2 РЗП

Разпределение
Триъгълно

Обща цена на строеж

Логнормално

Допълнителни разходи по
въвеждане в експлоатация
Очаквани приходи

Нормално

Нетни приходи

Целева променлива

-

Нормално

Параметри
Min: 35
Най-вероятна: 75
Мax: 110
Средна: 205
Стандартно отлк.: 40.5
Локация: 0
Средна: 15%
Стандартно откл: 4%
Средна: 550
Стандартно откл: 85

симулация на възможните варианти на развитие на проекта

Тъй като Монте Карло симулациите се реализират софтуерно, броят на
разгледаните варианти (повторения) е свързан единствено с ограничения откъм
време за изчисления и адекватност на резултатите. За модели с малка размерност
като коментирания пример, времето за изчисления е пренебрежимо малко, поради
което сме използвали 10 000 итерации (последователно генерирани различни
варианти).
Показаните на фиг. 1 резултати позволяват да се получи реалистична оценка
за очаквания нетен резултат на единица площ. Освен общото разпределение, което
както се вижда силно наподобява нормалното, въз основа на направените
наблюдения може да се оцени вероятността нетните приходи да попаднат в
определен интервал. Тази оценка, която в случая показва вероятност 61.11% да
имаме нетен резултат в интервала [142.12; 336.22] евро, дава възможност да се
включат в анализа различни нива на изискуема/минимална възвръщаемост. По този
начин, освен визуалната представа за разпределението на целевата променлива, е
възможно да се интегират и процентните стойности за получената възвръщаемост.
Хистограмата на получената нетна възвръщаемост освен интервал на сигурност
дава обобщена информация и за риска на предприетия проект.
Фиг. 1. Резултати от Монте Карло симулация за жилищен проект
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o
определяне на целева променлива, която в рамките на проучвания
проект е разликата между очакваните приходи и разходи
Монте Карло симулациите позволяват да се дефинира повече от една целева
променлива. Освен че обогатява анализа, това предоставя възможност да се
изследват едновременно различни аспекти от характера на инвестиционната
алтернатива. Проиграването на достатъчно голям брой алтернативи гарантира, че
използваните стойности на входните параметри ще съответстват на
предварителните изисквания.
Както показват фиг. 1, степента на припокриване на теоретично определените
и реално използвани стойности на входните параметри е много голяма. Това е едно
от предимствата на Монте Карло симулацията, тъй като потвърждава, че
използваните за проиграване на различни варианти данни отговарят на
първоначалните ограничения. Същевременно, високата степен на съответствие
потвърждава, че адекватността на получените резултати е силно зависима от
качествата на първоначалния модел. Ако са подбрани твърде малък брой входни
параметри, вътрешните връзки на модела не определят коректно реалните
зависимости или допусканията за входните данни не са точни, това автоматично
означава, че крайните резултати ще имат ниска степен на надежност. Поради тази
причина, традиционният финансов и икономически анализ запазва своята роля и
значение, а Монте Карло симулациите позволяват да представим получените
резултати в динамичен аспект.
Проиграването на различни варианти позволява изследването да се провежда
с различна степен на сложност и дълбочина. В нашия пример, разходите за
ползване на заемен капитал са фиксиран процент (както и цената на заемния
капитал е постоянна), което е валидно само в определени случаи.
Когато инвеститорите трябва да работят с променливи лихвени проценти и
променлива цена на капитала, това може да бъде отразено като се въведе
допълнително допускане за поведението на променливата „разходи по използване
на заемен капитал“. Изобилието от финансови данни позволява разпределението на
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тази величина да се укаже като дискретно и директно да се изведе от наличната
информация или да бъде отделно прогнозирано. Използването на финансови
модели с по-голяма размерност подобрява информационната база, с чиято помощ
се вземат управленските решения. Моделирането на комплекс от променливи
позволява да се идентифицира приноса, който отделните елементи на проекта имат
за постигане на желаните резултати и са ефективен метод за приоритизация на
задачите свързани с планирането и оперативното управление. Например, ако
данните от симулацията показват, че нетният финансов резултат се влияе в найсилна степен от промените в разходите за материали, това означава, че задачите
свързани с управление на запасите и хеджиране цените на използваните суровини
са от първостепенно значение.
Фиг. 2. Съответсвие между генерирани и теоретични стойности за входните
параметри

На фиг. 3 са показани възможните методи за анализ, при различна
комбинация от ключовите фактори за дискретност на риска и непрекъснатост на
процесите:
дървото на решенията е подходящо в случаите когато е налице
несигурност относно ограничен брой важни показатели. Например, ако са
предварително известни разходите по строеж и въвеждане в експлоатация, но са
възможни два сценария за развитие на пазарната ситуация – плавно покачване на
цените или рязък спад.
анализът основан на дисконтирани парични потоци е подходящ, когато
процесите на развитие на базовия актив са ясно определени и няма големи
източници на колебания във финансовите показатели.
използването само на Монте Карло симулация е подходящо когато
крайните резултати на проекта са доминирани преди всичко от пазарното развитие и
малък брой случайни величини.
анализът на реалните опции позволява да се постигнат по-точни
резултати в тези случаи, когато крайните резултати зависят от няколко външни
фактора и едновременно с това са ясни отделните етапи на развитие на
инвестиционния проект.
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Фиг. 3. Методи за динамизация на анализа на преки инвестиции в недвижими
имоти

Крайното управленско решение е функция не само на получените резултати
за риска на една инвестиционна алтернатива, а и от прилагането на три
общовалидни принципа (Белых, 1999):
o
диверсификация с цел ефективно управление на риска и доходността
на портфейла
При недвижимостите диверсификацията има различни аспекти – тип на
имота, местоположение и структура на инвестираните средства (вкл. източници на
финансиране).
o
стремеж към включване на активи с ниска или отрицателна корелация
на доходността
Включването на активи с ниска степен на взаимна зависимост е рационален
подход за намаляване на общия риск на портфейла. Освен за елиминиране на
несистематичния риск, корелацията на доходите от различни недвижими имоти
може да послужи за предварително планиране на степента на ликвидност. Ако
паричните потоци асоциирани с различните инвестиционни алтернативи са
разпределени във времето съобразно планираните инвестиции и плащания, това
може да минимизира необходимостта от краткосрочно финансиране.
o
изменения и ребалансиране на вложените средства, съобразно
пазарните промени
В кратко- и средносрочен период можем да разделим инвестиционното
портфолио на две части – фиксирана и променлива (според Белых съотношението е
приблизително 80%/20%), като само последната от тях подлежи на активно
управление. Според редица изследвания [ (Белых, 1999), (ред. Беляев, 1998) ],
ефективната диверсификация изисква компонентите на портфейла да са между
осем и двадесет. Наличието на малък брой активи ограничава възможностите за
елиминиране на несистематичния риск, а включването на много различни
недвижими имоти намалява качеството на оперативното им управление и изисква
допълнителни средства за анализ.
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MODELING, SIMULATION AND OPTIMAL INVENTORY CONTROL OF
FINISHED GOODS IN A PRODUCTION FACILITY
Andrey Yonchev 1, Yulian Zanev, Teofana Puleva 2, Krasimira Filipova 3
Department of Systems and Control Engineering, Technical University –
Sofia, Bulgaria
Abstract: In this paper modeling, simulation and optimal inventory control of
finished goods in a production facility using software package Arena is considered. The
study 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 considered approach for obtaining an
optimal control policy will be applied to a particular production facility.
Keywords: Markovian decision process, Optimal inventory control, Analysis,
Modeling and Simulation, Production facility
1. INTRODUCTION
The Markovian decision processes in a stochastic system have a great application
in inventory, production, transportation, organizational and etc. areas [1] and [2]. A system
which can be described by a probability law which future behavior is independent of its
past, and depends only on its present, can be represented by Markov model. This property
is called the Markov property, and when it is valid for a certain process, the latter can be
modeled with a matrix containing one-step transition probabilities and a vector of the initial
conditions. [1] and [3]. How to evaluate policies for which the associated Markov chains
allow existence of a steady-state solution is shown in [1] and [3].
The paper is aimed at modeling and simulation the process of production, demand
and optimal inventory control of finished goods in a production facility.
In this paper we also consider the capabilities of the software package Arena for
modeling and simulation of production and optimal inventory control of finished goods in a
production facility.
The remainder of the paper is organized as follows. In Section 2 we shortly present
the main features of software package Arena. Section 3 gives some theoretical aspects of
the Markovian decision process. Section 4 presents modeling, simulation and optimal

1ayonchev@tu-sofia.bg
2 tpuleva@tu-sofia.bg
3 krfil@tu-sofia.bg
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inventory control of particular production facility before we conclude in Section 5 with some
final remarks.
2. MAIN FEATURES 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 – production, 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 of finished goods in the production facility.
Figure 1. Principle of flow-oriented block structure of a queuing system
System
Input
Output

The software package Arena works under the operation system Windows. 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 (Xt), where t
denotes particular points of time, t=0,1,2,… For example X1, X2, X3, … can represent the
collection of weekly inventory levels of a given product, or it can represent the collection of
weekly demands for this product.
Each state that the process reaches is given a label that denotes the
physical state of the system. Thus p (nij ) 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
∑

(1)

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



M

0
(n)
p00

1

(n)
p01

…

M
p0( nM)

(n)
p10

(n)
p11

p1(Mn )

p M( n )0

pM( n1)

(n )
p MM

It can be shown that lim pij( n ) exists and is independent of i. Furthermore
n →∞

(2)

lim pij( n ) = π j ,
n →∞

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

∑ pijπ i = π j

(3)

j = 0, M

i =0
M

∑ π j = 1, π j > 0 ,

j = 0, M .

(4)

j =0

The πj’ 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 πj, 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 di(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. 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 di(R)=k is made following policy R, a known (expected) cost Cik is incurred. To
compare policies, we must settle on an appropriate cost measure. One such measure
associated with a policy is the (long-run) expected average cost per unit time E{C}. It can
be calculated from the expression:
M

E{C} = ∑ Cik π i

(6)

i =0

where di(R)=k for each i, and (π0 π1 … πM) 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 (π0 π1 … πM) using the
equations corresponding to each of the four policies and then use these results to compute
E{C}.
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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 of finished goods in a
production facility. First we apply the exhaustive enumeration method to find the optimal
control policy for the inventory in the production facility using the theory presented in
Section 3. Then we model and simulate the separate process of production and demand of
pallets with chocolate tablets and pralines and perform optimal inventory control in the
production facility using the software package Arena – such task can not be performed
using other software packages.
Problem. Inventory for chocolate tablets: formulation of the 1st Inventory problem:
An inventory with maximum capacity of 5 batches (Zmax=5) is considered, where Zt is the
capacity at the end of the day (time t) and Zt =0, 1… 5. The demand Dt for each day has a
Poisson distribution λ=3. For each batch there is a setup cost – BGN 65, purchasing cost –
BGN 690 and penalty cost-BGN 1850 (for any batch left in the inventory at the end of the
day). Costs are calculated as follows: 65+690z.
Inventory for pralines: formulation of the 2nd Inventory problem: The set up is the
same the difference is that the demand Dt for each day has a Poisson distribution λ=2.
All computations presented in this section are done using Matlab®.
Now we consider Inventory for chocolate tablets. In Table 1 the possible decisions
are defined i.e.
Table1
Decisions
0
1
2
3
4
5

Activities
No ordering
1 pallet is ordered
2 pallets are ordered
3 pallets are ordered
4 pallets are ordered
5 pallets are ordered

Then it is necessary to make a relation between the states and the possible
decisions, this is shown in Tables 2-7
Table 2
Decision 0
State 0
0
1
P { Dt ≥ 1}
1
P { Dt ≥ 2}
2

1
0

P { Dt = 0}

3
0
0
0

3
4

P { Dt ≥ 3}

P { Dt = 2}

P { Dt = 1}

P { Dt = 0}

0

P { Dt ≥ 4}

P { Dt = 3}

P { Dt = 2}

P { Dt = 1}

P { Dt = 0}

0
0

5

P { Dt ≥ 5}

P { Dt = 4}

P { Dt = 3}

P { Dt = 2}

P { Dt = 1}

P { Dt = 0}

P { Dt = 0}

P { Dt = 1}

2
0
0

4
0
0
0

5
0
0
0
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Table 3
Decision 1
State 0
1
P { Dt ≥ 1} P { D
0

t

= 0}

2
0

3
0

4
0

5
0

1

P { Dt ≥ 2}

P { Dt = 1}

P { Dt = 0}

0

0

0

2

P { Dt ≥ 3}

P { Dt = 2}

P { Dt = 1}

P { Dt = 0}

0

0

3

P { Dt ≥ 4} P { Dt = 3} P { Dt = 2}

P { Dt = 1}

P { Dt = 0} 0

4

P { Dt ≥ 5}

5

Not allowed

P { Dt = 4} P { Dt = 3} P { Dt = 2}

P { Dt = 1}

P { Dt = 0}

Here for state 5 – five pallets with chocolate tablets in the facility, decision 1 is not
allowed because the maximum storage limit should not be exceeded.
Table 4
Decision 2
State 0
1
2
P { Dt ≥ 2} P { Dt = 1} P { D
0

t

P { Dt = 2}

= 0}

P { Dt = 1}

1

P { Dt ≥ 3}

2

P { Dt ≥ 4} P { Dt = 3} P { Dt = 2}

3

P { Dt ≥ 5}

4
5

Not allowed
Not allowed

3
0

4
0

5
0

P { Dt = 0}

0

0

P { Dt = 1}

P { Dt = 0} 0
P { Dt = 1}

P { Dt = 0}

3

P { Dt = 0}

4
0

5
0

P { Dt = 1}

P { Dt = 0} 0

P { Dt = 4} P { Dt = 3} P { Dt = 2}

Table 5
Decision 3
State 0
P { D ≥ 3}
0
t

1

P { Dt = 2}

2

P { Dt = 1}

1

P { Dt ≥ 4} P { Dt = 3} P { Dt = 2}

2

P { Dt ≥ 5}

3
4
5

Not allowed
Not allowed
Not allowed

P { Dt = 4} P { Dt = 3} P { Dt = 2}

P { Dt = 1}

P { Dt = 0}

Table 6
Decision 4
State 0
1
2
3
P { Dt ≥ 4} P { Dt = 3} P { Dt = 2} P { D = 1}
0
t
P { Dt = 4} P { Dt = 3} P { Dt = 2}

1

P { Dt ≥ 5}

2
3
4
5

Not allowed
Not allowed
Not allowed
Not allowed

4
5
P { Dt = 0} 0
P { Dt = 1}

P { Dt = 0}
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Table 7
Decision 5
State 0

1

2

3

P { Dt = 4} P { Dt = 3} P { Dt = 2}

0

P { Dt ≥ 5}

1
2
3
4
5

Not allowed
Not allowed
Not allowed
Not allowed
Not allowed

4

5

P { Dt = 1}

P { Dt = 0}

Now we consider three ordering policies, which have to be compared.
Ordering policy 1
According to this policy, “regardless of the number of batches there are in the
inventory, it should be always filled in to the maximum”.
We suppose that the demand has a Poisson distribution with probability density
(λ t ) n e − λ t
function=
pn (t )
,n
0, 1, 2, …., here λ=3 is the average number of entities to serve
=
n!

for unit time. Therefore computation of the transition probabilities is done in the following
way:
P{Dt≥5}=1 - P{Dt=4} - P{Dt=3}- P{Dt=2} - P{Dt=1} - P{Dt=0}
P { D=
0}= P0 (1=
)
t

P { D=
2=
} P2 (1=)
t
P { D=
4=
} P4 (1=)
t

( 3.1)

0

e

−3.1

1}= P1 (1=
= e = 0.0498, P { D=
)
t
−3

1

( 3.1)

2

e

−3.1

3=
= 0.2240, P { D=
} P3 (1=)
t

2

( 3.1)

4

e

( 3.1)

1

e

−3.1

1

( 3.1)

3

e

6

= 0.1494,

−3.1

= 0.2240,

−3.1

24

= 0.1680,

P{Dt≥5}=1 - P{Dt=4} - P{Dt=3}- P{Dt=2}
(0.0498+0.1494+0.2240+0.2240+0.1680) = 0.1848

-

P{Dt=1}

-

P{Dt=0}=1-

P{Dt≥5}=0.1848
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

π5

State
0

0
0.1848

1
0.1680

2
0.2240

3
0.2240

4
0.1494

5
0.0498

π1

1

0.1848

0.1680

0.2240

0.2240

0.1494

0.0498

π2

2

0.1848

0.1680

0.2240

0.2240

0.1494

0.0498

π3

3

0.1848

0.1680

0.2240

0.2240

0.1494

0.0498

π4

4

0.1848

0.1680

0.2240

0.2240

0.1494

0.0498

π5

5

0.1848

0.1680

0.2240

0.2240

0.1494

0.0498

π0
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For the considered policy the expected costs resulting from single transition step
are calculated as follows
C05=65+690x 5 +1850 x [1P(D=6) + 2P(D=7) + … + 22P(D=27)] = 3515 + 1850 x 0.1346 = 3764.01 BGN
C14=65 + 690x4 +1850 x [1P(D=6) + 2P(D=7) + … + 22P(D=27)] = 2825 + 1850 x 0.1346 = 3074.01 BGN
C23=65+ 690 x 3 +1850 x [1P(D=6) + 2P(D=7) + … + 22P(D=27)] = 2135+1850x 0.1346 = 2384.01 BGN
C32=65 + 690 x 2 +1850 x [1P(D=6) + 2P(D=7) + … + 22P(D=27)] = 1380 + 1850x0.1346 = 1629.01 BGN
C41=65 + 690x 1 +1850 x [1P(D=6) + 2P(D=7) + … + 22P(D=27)] = 755 + 1850x.0.1346 = 1004.01 BGN
C50=1850x [1P(D=6) + 2P(D=7) + … + 22P(D=27)] = 249.01 BGN
Where the maximum value of n (demand) is 27, because all coefficients P(D>27)
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:
π0 = π0p00 + π1p10 + π2p20 + π3p30 + π4p40 + π5p50
π1 = π0p01 + π1p11 + π2p21 + π3p31 + π4p41+ π5p51
π2= π0p02 + π1p12+ π2p22 + π3p32 + π4p42 + π5p52
π3= π0p03 + π1p13 + π2p23 + π3p33 + π4p43 + π5p53
π4 = π0p04+ π1p14+ π2p24 + π3p34 + π4p44 + π5p54
π5= π0p05 + π1p15 + π2p25 + π3p35 + π4p45+ π5p55
π0 + π1+ π2 + π3 + π4 + π5 = 1
The solution is π0=0.1848; π1=0.1680; π2=0.2240; π3=0.2240; π4=0.1494;
π5 =0.0498;
Expected costs for ordering policy1 using expression (6)
EC
=
(C11 )

5

=
C π
∑
i =0

ik

i

C05π0+C14π1+C23π2+C32π3+C41π4+C50π5=3764.01x0.1848+3074.01x

x0.1680+2384.01x0.2240+1629.01x0.2240+1004.01x0.1494+249.01x0.0498=2273.3 BGN

Ordering policy 2
According to this policy, when we have 0 batches in the inventory, 5 should be
ordered, if not, zero should be ordered.
Using the same calculation procedure as shown above transition matrix P2 for the
second policy can be obtained in Table 9.
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Table 9
State
0
1
2
3
4
5

π0
π1
π2
π3
π4
π5

π0
0
0.1848
0.9502
0.8008
0.5768
0.3528
0.1848

π1
1
0.1680
0.0498
0.1494
0.2240
0.2240
0.1680

π2
2
0.2240
0
0.0498
0.1494
0.2240
0.2240

π3
3
0.2240
0
0
0.0498
0.1494
0.2240

π4
4
0.1494
0
0
0
0.0498
0.1494

π5
5
0.0498
0
0
0
0
0.0498

For the considered policy the expected costs resulting from single transition step
are calculated as follows
C05= 3515+1850 x [1P(D=6) + 2P(D=7) + …+ 22P(D=27)]= 3515 + 1850 x 0.1346 = 3764 BGN
C10=1850 x [1P(D=2) + 2P(D=3) + … + 26P(D=27)] =1850 x 2.0498= 3792.1 BGN
C20=1850 x [1P(D=3)+2P(D=4)+…+25P(D=27)]= 1850 x 1.2489= 2310.5 BGN
C30=1850 x [1P(D=4)+2P(D=5)+…+24P(D=27)]= 1850 x0.6721=1243.4 BGN
C40=1850 x [1P(D=5)+2P(D=6)+…+23P(D=27)]= 1850 x0.3194=590.89 BGN
C50=1850 x [1P(D=6)+2P(D=7)+…+22P(D=27)]= 1850 x0.1346=249.01 BGN
Values of the steady-state probabilities according to (3)-(4) are
π0 = 0.4621; π1= 0.1579; π2= 0.1526; π3 = 0.1267; π4= 0.0765; π5 = 0.0242
Expected costs for ordering policy 2 using expression (6)
EC
=
(C21 )

5

=
Cik π i
∑
i =0

C05π0+C10π1+C20π2+C30π3+C40π4+C50π5=3764x0.4621+3792.1x

x0.1579+2310.5x0.1526+1243.4x0.1267+590.89x0.0765+249.01x0.0242=2899.5 BGN
Ordering policy 3
According to this policy, if there are 0, 1, 2 or 3 batches in the inventory, an order to
fill it to the maximum is made, otherwise no order is made.
The transition matrix P3 for the third policy is shown in Table 10
Table 10
π0
π1
π2
π3
π4
π5

State
0
1
2
3
4
5

π0
0
0.1848
0.1848
0.1848
0.1848
0.1680
0.1848

π1
1
0.1680
0.1680
0.1680
0.1680
0.1008
0.1680

π2
2
0.2240
0.2240
0.2240
0.2240
0.2240
0.2240

π3
3
0.2240
0.2240
0.2240
0.2240
0.1494
0.2240

π4
4
0.1494
0.1494
0.1494
0.1494
0.0498
0.1494

π5
5
0.0498
0.0498
0.0498
0.0498
0
0.0498
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For the considered policy the expected costs resulting from single transition step
are calculated as follows
C05=3515+1850 x [1P(D=6)+2P(D=7)+…+22P(D=27)]= 3515+1850 x 0.1346=3764 BGN
C14=2825+1850x [1P(D=6)+2P(D=7)+…+22P(D=27)]= 2825+1850 x 0.1346=3074 BGN
C23=2135+1850 x [1P(D=6)+2P(D=7)+…+22P(D=27)]= 2135+1850 x0.1346=2384 BGN
C32=1445+1850 x [1P(D=6)+2P(D=7)+…+22P(D=27)]= 1445+1850 x 0.1346=1694 BGN
C40=1850 x [1P(D=5)+2P(D=6)+…+23P(D=27)]= 1850 x 0.3194=590.89 BGN
C50=1850 x [1P(D=5)+2P(D=6)+…+23P(D=27)]= 1850 x0.1346=249.01 BGN
Values of the steady-state probabilities are according to (3)-(4)
π0=0.1825; π1=0.1589; π2=0.2240; π3=0.2139; π4=0.1359; π5=0.0849
Expected costs for ordering policy 3 using expression (6)
=
EC
(C31 )

5

=
C π
C05π0+C14π1+C23π2+C32π3+C40π4+C50π5=3764x0.1825+3074x
∑
i =0

ik

i

x0.1589+2384x0.2240+1694x0.2139+590.89x0.1359+249.01x0.0849=2173.2 BGN
Finally we have to compare the expected costs for the considered ordering policies
=
EC (C11 ) 2273.3
=
BGN; EC (C21 ) 2899.5
=
BGN; EC (C31 ) 2173.2 BGN

According to the results, the most appropriate ordering policy, with minimum
expected costs, for this inventory is:
EC (C31 ) = 2173.2 BGN.

This means that the optimal policy to control the inventory for chocolate tablets in
the production facility system is P3.
Now we consider the inventory for pralines. The possible decisions and decision
policies are the same as for the inventory for chocolate tablets. After performing similar
calculations the following results for the expected costs for the compared policies are
obtained:
EC (C12 )= 1317.9
=
BGN; EC (C21 ) 1830.2
=
BGN; EC (C32 ) 1430.3 BGN

According to the results, the most appropriate ordering policy, with minimum
expected costs, for this inventory is:
EC (C12 ) = 1317.9 BGN.

To model the process of production, demand and optimal inventory control of
finished goods-chocolate tablets and pralines, in a production facility we will use the
software package Arena i.e. the following model shown in Figure 1, is created.
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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 create product.
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 pallets with chocolate tablets or pralines.
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
five /5/ 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, hours

Number of
batches
waiting in
the
Inventory
Queue

Number of
batches
waiting in
the
Inventory 2
Queue

Batches
with
tablets
out of
the
system

Batches
with
pralines
out of the
system

Average
waiting in
the
Inventory
queue,
hours

Average
waiting in
the
Inventory 2
queue,
hours

Average
time
waiting in
the buffer
for tablets
queue

800
1200
1400

2.79
2.61
2.71

2.59
2.42
2.31

81
129
146

72
116
134

30.03
27
28.13

24.68
22.25
21.79

16.27
15.25
15.8

Average
time
waiting in
the buffer
for
pralines
queue

15.27
15.7
15.47

5. CONCLUSIONS
The application of the exhaustive enumeration method to design an optimal
inventory control policy of finished goods in a production facility 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 inventory control
of finished goods in a particular production facility 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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ИНТЕГРИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРИДОБИТАТА СТОЙНОСТ И
РИСКА ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ
Светлана Бояджиева, докторант „Управление на проекти”, катедра
„Управление”, УНСС, София
INTEGRATING EARNED VALUE MANAGEMENT AND RISK
MANAGEMENT IN PROJECTS
Svetlana Boyadzhieva, studying PhD in Project Management, Department of
Management, UNWE, Sofia
Резюме:По своята същност Управлението на придобитата стойност
(Earned Value Management (EVM)) и Управлението на риска (Risk Management (RM))
са насочени към постигане целите на проекта чрез предоставяне на информация
на ръководството, служеща за основа при вземането на обосновани решения и
предприемане на действия. В тази връзка е налице значителен интерес към
възможността за развитието на комбиниран подход и за създаване на синергия
между тези направления, предвид различната им насоченост – докато EVM се
базира на миналото, RM е насочено към бъдещето.
Понастоящем в практиката EVM и RM са паралелни съпътстващи процеси
без систематично интегриране. Голяма част от дискусиите относно
отношенията между тях са по-скоро теоретични, адресирани към ключовите
принципи, залегнали в основата на двете техники.
Целта на настоящата разработка е да представи теоретичната
постановка при интегрирането на тези два управленски подхода, предвид
общите им цели да изследват и разкриват движещите сили за достигане на
дадено представяне на проекта. Описани са същността на Придобитата
Стойност, Действителните Разходи и Планираната Стойност, които са базови
в теорията на EVM. Разгледани са и произхождащите от тях показатели за
отклонения, индекси за представяне и прогнози относно графика, разходите и
изпълнението на проекта. На тази база и на база основите на RM, които са
широко известни и не присъстват в настоящата разработка, са представени
част от съществуващите възможни взаимодействия, сред които са създаване на
базов план за разходите, прогнозиране на бъдещите резултати и оценка на
ефективността на управлението на риска. Разгледани са практическите
стъпки, приложими при комбинирането на EVM и RM.
Ключови думи: управление на придобитата стойност, отклонения,
индекси за представяне и прогнози, синергия, комбинирани подходи
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Summary: In their essence both Earned Value Management (EVM) and Risk
Management (RM) are directed towards the performance of the project and provide
information to the management, used as a basis when making informed decisions and
taking actions. In this respect there is a considerable interest in the possibility of
developing a combined approach and creating a synergy between these two areas, given
their different points of view - until EVM is based on the past, RM is directed towards the
future.
Currently in practice EVM and RM function as parallel processes without systematic
integration. Most of the discussions on the relationship between them are rather theoretical
and are addressed to the key principles underlying the two techniques.
This paper aims to present the theoretical background when integrating these two
management approaches, given their common aim to explore and reveal the driving forces
of the project performance. Presented are the Earned Value, Actual Cost and Planned
Value, which are basic in the theory of EVM, as well as their derivatives as different
variances, performance indices and forecasts on cost, schedule and completion. Based on
them and the fundamentals of the RM some of the possible interactions as creating a
baseline spend plan, predicting future outcomes and evaluating risk process effectiveness,
are pointed out. Discussed are the steps that can be applied in each of the cases,
combining EVM and RM.
Key words: earned value management, variances, performance indices and
forecasts, synergy, combined approaches
JEL класификация – О22
1. Основи на концепцията за управление на придобитата стойност
Основа на всеки проект се явяват неговите предварително дефинирани
бюджет, график и обхват, като при реализирането му ръководителят си задава два
основни въпроса – дали проектът спазва планирания график и дали се движи в
рамките на бюджета към момента. Управлението на придобитата стойност не само
задава, но и отговаря на два много по-важни въпроса:
1) Колко от парите по бюджета “би трябвало” да са похарчени до момента?
2) Каква “стойност” е “придобита” чрез работата по проекта досега?
Управлението на придобитата стойност (Earned value management (EVM)) e
начин да се измери действително изработеното количество работа по проекта и
едновременно с това да се предвидят разходите при приключване и крайната дата
на проекта, като това бива изчислено с помощта на исторически данни и
статичестически проекции. Чрез този метод може да бъде определено до колко
добре се “представя” проектът в сравнение с базовия план и предвид тази
информация да се предвиди как ще се “представи” и в бъдеще.
Концепцията за EVM предлага три базови показателя:
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1) Планирана стойност (Planned value (PV)), отговаряща на въпроса „Колко
работа би трябвало да е свършена до момента?” и предсталяваща базата, спрямо
която ще бъде измервано действителното развитие. В графичен вид тя се
изобразява като S-образна кумулативна крива.
2) Придобита стойност (Earned value(EV)), отговаряща на въпроса „Колко
работа действително е била свършена?”
3) Действителни разходи (Actual cost (AC)) – „Колко действително е
похарчено, за да се постигне тази Придобита стойност?”
Чрез EVM се извършва изчисляването на три отклонения – отклонение в
графика (SV = EV – PV, SV% = SV/PV), отклонение в разходите (CV = EV – AC, CV%=
CV/EV) и отклонение в изпълнението (VAC = BAC – EAC, VAC% = VAC/BAC) и на три
индекса - индекс за представяне по отношение на графика (SPI = EV/PV), индекс за
представяне по отношение на разходите (CPI = EV/AC) и индекс за използване на
оставащите ни ресурси TCPI = (BAC–EV)/(BAC–AC)). На тяхна база биват правени и
съответните оценки за оставащото време за приключване (EACt = (Планирано
време) / SPI), за стойността на проекта при приключването му (EAC = BAC / CPI) и за
стойността на оставащата работа по проекта (ETC = AC + ETC).
2. Недостатъци на управлението на придобитата стойност и
управлението на риска.
EVM и RM възникват с цел решаване на проблемите, свързани с разходите и
графика, като всеки от тях има своите силни и слаби страни.
Управлението на придобитата стойност е най-широко разпространената
дисциплина за измерване на разликите в плануваното и реалното състояние по
отношение разходите и графика при реализирането на проекти. Една от основните
слабости на метода е ключовото предположение, че бъдещите резултати могат да
бъдат предсказани на база на резултатите от миналото чрез обикновено
екстраполиране на досегашната ефективност. От друга страна EVM не е в
състояние да прогнозира отклоненията в размера на разходите и графика преди
тяхната поява и не предлага предприемане на конкретни действия, а единствено
посочва наличието на проблеми.
Управлението на риска се прилага при идентифициране, проследяване и
справяне с рисковете. Недостатъкът на този метод се състои в това, че често в
практиката след като рискът бъде количествено измерен, подреден по приоритет и в
последствие разпределен в групи, прецесът приключва и не последват
допълнителни действия. Освен това RM не винаги се прилага за целия проект като
по този начин не се осигурява оценка на цялостното въздействие на рисковите
фактори върху базовия проект.
Видно е, че обвързването на EVM и RM в една методология е необходимо.
Обединението на тези дисциплини следва да позволи да се прогнозира промяната в
размера на разходите и графика, с цел постигане на информирано бюджетиране и
планиране.
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3. Интегриране на управлението на придобитата стойност и риска
Предвид общите цели на EVM и RM да проучат и разкрият движещите сили за
представянето на даден проект, с което се цели да се насочи вниманието към
постигнатите резултати, и предвид тяхната различна ориентираност към миналото и
бъдещето, могат да бъдат разгледани следните три основни области на възможно
взаимодействие между тези две техники.
3.1. Създаване на базов план за разходите (PV)
Основа за EVM е базовият план на очакваните разходи, които ще бъдат
направени с течение на времето, т.е. планираната стойност (PV), спрямо която се
измерва изпълнението на проекта. Този базов план е получен от проектния план за
разходите и ресурсите, като са включени фиксираните и променливите разходи,
произтичащи от финансови и човешки ресурси. Графично планираната стойност
(PV) се представя като кумулативна
S-образна крива.
Въпреки, че PV e критерий, по който се измерва изпълнението на проекта,
едно от първите неща, които научава всеки ръководител на проект е, че реалността
никога не съответства точно на плана. Веднага след започване на работа може да
се наблюдават отклонения в производителността, ресурсите и наличието на
информация, датите за доставка, разходите за материали, обхвата и т.н. Ето защо
жизнено важно значение за успешното управление на проекта е строгият контрол
над процесите на промяна. Въпреки че не всички промени могат да бъдат
предвидени преди началото на проекта, е възможно да се оцени степента на
несигурност в плана по отношение на времето и на размера на разходите, с което се
занимава именно управлението на риска. Един от първите приноси, които RM може
да направи към EVM е да се направи анализ на несигурността и риска при
изграждането на базовия план на очакваните разходи.
Извършвайки пълна оценка на риска на плана на проекта преди той да е
започнал и обръщайки се към несигурностите по отношение на времето и разходите,
е възможно да се прецени степента на риска в базовия план на проекта.
Количествените техники за анализ на риска са особено полезни за това, като
особено внимание следва да се обърне на използването на симулация „Монте
Карло” за интегрирани модели, които включват както несигурността по отношение на
времето, така и тази по отношение на разходите. Тези модели на риска, известни
още като "оценки на несигурността", вземат предвид промените в планираните
стойности и моделират ефекта от дискретните рисковете, така че да отразява
тяхната вероятност за възникване и последващо влияние върху времето и/или
разходите. В модела за риска трябва да бъдат разгледани както опасностите, така и
възможностите, като се представя възможността на надминаване на планираното
или проваляне при изпълнението на проекта. Моделът за риска следва да вземе
предвид и планираните отговори/действия спрямо рисковете. Те трябва да бъдат
отразени с очаквания профил за разходите по проекта.
Резултатите от анализа на риска позволяват да бъде определен изходът при
най-добрия случай на развитие на проекта, т.е. този с най-ниски разходи и найкратък срок за приключване на проекта. По същия начин може да бъде намерен и
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най-неблагоприятният
–
този
с
най-висока
цена
и
най-дългата
продължителност. Изчисляват се и всички други възможни резултати като бъде
определен и най-вероятния изход от полученото множество с помощта на метода
на очакваната стойност. Това може да бъде визуализирано чрез набор от три Sобразни криви (Фигура 1), които отчитат както оценката на несигурността (промяна в
планираните събития), така и дискретните рискове (положителните възможности и
отрицателните опасности). Елипсата, образувана в края на кривите, е съвкупността
от всички възможни резултати от проекта, като най-горната дясна стойност
визуализираща най-лошия случай (най-висока цена, най-дълга продължителност), а
най-долната лява стойност – най-добрият случай (най-евтин и най-бързо реализуем
проект), центърът на тежестта на елипса представлява очаквания резултат за
разходите и продължителността на проекта. Елипсата, известна като диаграма
"Око" (или "футболна топка" в американската литература), е получена от
изчисления, направени въз основа на определени рискове, вместо просто да се
екстраполира досегашната ефективност, като така по-точно се представя набора от
възможните бъдещите изходи на проекта.
Фигура 1: Кумулативен профил на разходите, базиран на риска

Могат да бъдат обособени следните стъпките при създаване на базов план за
разходите (PV):
1) Разработване на остойностена WBS, за да се опише обхватът на работа, с
цел да се избегнат непредвидените разходи.
2) Изработване на график на проекта с описани всички разходи и ресурси.
3) Оценяване на несигурността, свързана с първоначалното заложените
време и разходи.
4) Идентификациране на риска, оценка на риска и изготвяне на
отговори/реакции .
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5) Количествено измерване на всеки един риск, свързан с времето и
разходите, като се вземе предвид и съответният ефект от предложените
отговори/реакции.
6) Създаване на интегриран модел „време/разходи” за риска на база графика
на проекта, който да отразява както оценката за несигурността, така и дискретните
рискове.
7) Извършване на симулация ”Монте Карло” за интегрирания модел на риск,
която ще генерира диаграма, по-известна като "Око".
8) Определя се базов план за разходите. Често за тази цел се използва
методът на очакваната стойност.
3.2. Прогнозиране на бъдещите резултати (EAC)
EVM и RM се опитват да предскажат бъдещите резултати на проекта въз
основа на известната ни към момента информация. За EVM това се постига с
помощта на индексите за представяне, като чрез набор от формули се прави оценка
за оставащото време за приключване (EAC). Повечето от тези формули използват
действителните разходи за извършената до момента работа (AC) и добавят
останалия бюджет, коригиран във връзка с изпълнението към днешна дата. Тези
изчисления за стойността на проекта при приключването му (ETC) се използват, за
да се екстраполира графиката за действителните разходи (AC) за останалата част
от проекта и да се оцени кога проектът ще приключи (EAC). Въпреки това
изчисленото по този начин EAC не обръща внимание на бъдещи рискове, които
може да възникнат и да окажат влияние на проектния изход.
RM прогнозира набор от възможни бъдещи изходи чрез анализ на
комбинирания ефект на известните и неизвестните рискове по отношение на
останалата част от проекта. Когато се използва интегриран модел „време-разходи”
за риска, резултатът е набор от S-образни криви, подобни на тези, представени на
Фигура 1, но покриващи незавършената част от проекта.
Резултатите от анализа на риска се използват, за да се покаже ефекта на
специфичните рискове (заплахи или възможности) при реализирането на проекта и
да се разкрие кои рискове имат най-голямо влияние над придобитата стойност и
изпълнението на проекта. Моделът ще покаже ефекта от специфичните рискове и
планираните отговори за останалата част от проекта. Тази информация трябва да
бъде взета под внимание при определяне на очакваните разходи за периода до
приключването на проекта. Резултатите от количествен анализ на риска показват
колко извънредни ситуации следва да бъдат заложени в базовия план за покриване
на очакваното ниво на риск в останалата част на проекта.
Могат да бъдат обособени следните стъпки при прогнозиране на бъдещите
резултати (EAC)
1) Отбелязване напредъка на проекта и действителните разходи, направени
до момента. Изчисляване на придобитата стойност.
2) Преглед на първоначалните оценки за времето и разходите за дейностите,
които не са завършени, за да установят промени.
3) Оценка на несигурността.
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4) Извършване на дейности по идентифицирането, оценяването и
количественото измерване на риска, за да се идентифицират новите рискове и да се
преоценят съществуващите.
5) Актуализиране на интегрирания модел „време / разходи” за риска с
ревизираните стойности за оценка на несигурността и дискретните рискове, като се
вземе предвид постигнатото към момента и избраните ответни отговори/действия
спрямо риска.
6) Повторно извършване на симулация „Монте Карло” за останалата част на
проекта с цел актуализиране на т. нар. диаграма "Око“.
7) Определяне на най-вероятната продължителност на проекта и разходите
(EAC), използвайки метода на очакваните стойности.
8) До края на проекта се използва новият план, базиран на риска, изготвен
съгласно актуализираните данни за изминалия период.
3.3. Оценка на ефективността на управлението на риска
Тъй като индексите за представяне (CPI и SPI) измерват отклонението от
плана, те могат да бъдат използвани при определяне на ефективността на процеса
на управление на риска при справянето му с несигурността и при контрола на
неговото въздействие върху изпълнението на проекта.
• Ако стойностите на CPI и/или SPI са под 1.0, то реализирането на проекта
изостава от плана. Сред основните причини за това е, че процесът на управление на
риска не успява да придържа проекта към избрания курс.
• Ако CPI и/или SPI са над 1.0, то реализирането на проекта преизпълнява
плана, процесът на управление на риска трябва да се насочи към използване на
възможностите, създадени при тази ситуация.
• Трябва да се отбележи, че ако CPI и/или SPI далеч надхвърлят 1.0, това
може да сочи към други проблеми, свързани с проекта, а не да се дължи единствено
на наличието на възможности.
• Аналогично, ако CPI и/или SPI са далеч под 1.0, това вероятно не се дължи
на въздействието на недобре управляваните заплахи, а сочи към проблеми,
свързани с базовия план или обхвата на проекта.
Ключът към използването на индексите на EVM като индикатори за
ефективността на управлението на риска е да се определят подходящи прагове,
спрямо които е необходимо предприемане на съответни действия за справяне с
риска. По време на реализацията на проекта може да се очакват промени в
стойността на индексите на EVM, но не би било разумно да се коригира процесът на
управление на риска в отговор на всяка малка промяна в CPI и / или SPI. Въпреки
това, ако един тренд премине прага на обикновената дисперсия, трябва да се
обмисли предприемането на конкретни действия. Фигура 3 илюстрира описаното погоре, като праговете от 0,75, 0,9 и 1,25, посочени в нея, са примерни и всяка
организация сама може да определи по-подходящи стойности на база исторически
данни за тенденциите на CPI и SPI.
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Фигура 2: Връзка между индексите на EVM и ефективността на процеса на RM

Фигура 3: Стойност на индексите на EVM като индикатори за ефективността
на процеса на RM

Създаването на графика, представяща движението на CPI и / или SPI във
времето спрямо така определените прагове, дава полезна информация за риска,
пред които е изправен проекта във всеки един момент. Препоръчителните действия,
които следва да бъдат предприети, са показани на Фигура 4:
Могат да бъдат обособени следните стъпки при оценката на ефективността на
управлението на риска
1) Определяне на праговите стойности за CPI и SPI, преминаването на които
следва да предизвикат коригиращи действия при RM.
2) Изчисляване на индексите за представяне (CPI и SPI), графично се
онагледяват трендовете и се сравняват с прагове.
3) Обмисляне на промени в процеса на управление на риска, ако CPI и / или
SPI пресекат прагове.
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4) Предприемат се необходимите действия с цел възползване от
възможностите (високи CPI/SPI), справяне със заплахите (ниски CPI/SPI),
изразходване на непредвидени средства, за да се навакса времето (високо CPI /
ниско SPI), или отделяне на време за намаляване на разходите (високо SPI / ниско
CPI).
5) Необходимост от преразглеждане на базовия план или обхвата на проекта,
ако CPI и / или SPI постоянно имат необичайно висока или ниска стойност.
Фигура 4: Действия, насочени
коефициентите на EVM

към

RM,

породени

от

стойността

на

4. Заключение
Както управлението на придобитата стойност, така и управлението на риска
се стремят да подобрят процеса на вземане на решения чрез осигуряване на
рационална рамка въз основа на изпълнението на проекта. EVM разглежда
резултати от миналото чрез ясно определени количествени показатели и ги
използва, за да предскаже бъдещите изходи от проекта. RM гледа напред, за да
идентифицира и оцени несигурността със съответната й вероятност и отражението й
върху работата по проекта, било то положително или отрицателно, като предлага
действия - отговори за справяне с всеки риск.
Двете техники се фокусират върху изпълнението на проекта и имат за цел
разработването на ефективни действия за коригиране на нежеланите тенденции, за
да увеличи вероятността за постигане целите на проекта. EVM поглежда назад към
резултатите от миналото и ги използва като показател за вероятното бъдещо
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представяне, а RM гледа напред към възможните въздействия върху бъдещите
резултати от проекта.
Тези два подхода не са в конфликт или взаимно изключване. Техните прилики
предполагат мощна синергия, която е възможна чрез комбинирането на
допълващите се силни страни на всяка техника и използването на данни от едната с
цел информиране и прилагане в другата. Практическите предложения, показани погоре, показват, че заедно EVM и RM предлагат мощна рамка за управление на
промяната въз основа на реалистична оценка както на представянето в миналото,
така и на несигурността в бъдещето.
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ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА ПАРТНЬОРИТЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО
НА ПРОЕКТИ
Мария Янкова, Катедра „Управление”, УНСС
PARTNERSHIP ASSESSMENT TOOLS IN PROJECT MANAGEMENT
Maria Yankova, Faculty Department “Management”, UNWE
Резюме: Работата в партньорство за реализирането на съвместни цели е
ключово за по-ефективното управление на проекти и постигането на по-добри
резултати. Установено е, че партньорите в една мрежа отделят много повече
време и усилия за разработването на своите бизнес планове, съгласуване и
преглед на целите, а крайно пренебрегват оценката на ефективността на
процеса на осъществяване на партньорството, което са създали, за да се
постигнат тези цели.
Работата в партньорска мрежа често е сложен, изискващ време процес.
Понякога трудностите дават само леко отражение върху самото партньорство
и веднъж идентифицирани лесно биват разрешени и управлявани. Често те се
свързват само с един от партньорите, но могат да провалят партньорството и
да се наложи изграждането му наново. Независимо от множеството негативи
или позитиви, породени от работата в една партньорска мрежа, е необходимо да
се подсигури ефективното използване на ресурсите, вложени за изграждането и
поддържането й.
Разработката представя набор от методи и средства за оценка на
ефективността на едно партньорство като обхваща различни етапи от
развитието на партньорската мрежа, изграждането на партньорски профили и
др. в контекста на управлението на проекти. Разглеждат се примери при
управлението както на вътрешни, така и взаимодействието с външни
партньорски мрежи.
Оценката на ефективността на едно партньорство не е самоцел.
Анализът е насочен към преодоляване на предизвкателствата и превръщане на
взаимоотношенията
между
партньорите
в устойчив във времето,
стратегически процес за реализиране на поставените цели.
В разнообразието от средства и инструменти за оценка на
ефективността при управленито на проекти отделните участници виждат по
структуриран начин потенциала на партньорските мрежи, както и
възможностите за изграждане на устойчиви и успешни партньорства.
Ключови думи: партньорство, инструменти за оценка, ефективност,
управление
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Summary: Working with others in partnership to deliver both individual and jointly
agreed outcomes is now a core requirement for the more effective project management
and the delivery of better results. Whilst partners in a network may spend significant
amounts of time developing their business plans, agreeing and reviewing objectives, they
often spend little or no time assessing the effectiveness of the partnership process they
have entered into to deliver those objectives.
Working in a partnership network is frequently a complex and time-consuming
process. Sometimes the difficulties will reflect only slightly the partnership and, once
identified, can easily be solved or simply managed. Occasionally the difficulties – which
may be associated with only one partner – may disable the partnership and require its reconstitution. Whatever the perceived strengths or weaknesses of partnership working, it is
essential to ensure that the resources that have been committed to it are being used
effectively.
The article reviews a variety of methods and tools for assessing the effectiveness of
a partnership considering the different stages of the development of the partnership
network, forming of a partner profile, etc. in the context of project management. It presents
aspects of internal as well as external partnership networks.
Partnership effectiveness assessment is not a goal itself. The analyses should
focus on overcoming the challenges and turning the partners’ relationship into a
sustainable and strategic process allowing the delivery of the outcomes.
In the variety of tools and instruments for effectiveness assessment in project
management partners see in a more structured way the potential of partnership networks
as well as the opportunities to make them sustainable and successful.
Key words: partnership, assessment tools, effectiveness, management

Въведение
В условията на взаимозависимост, изграждането на партньорства и
привличането на допълващи се ресурси и предимства, се оказва изключително
важно за постигане на бизнес целите. Работата в партньорство значително
увеличава шансовете за успех на едно начинание, но често е свързано и със
значителни инвестиции на време и недостиг на ресурси. За да сме сигурни, че
бъдещите инвестиции ще доведат до максимални ползи, е необходимо да се
идентифицира и измери степента, до която партньорствата дават резултати и имат
позитивно влияние. Много организации са разработили механизъм, позволяващ на
партньорите да капитализират максимално ползите от сътрудничеството като по
този начин се увеличава стойността на съвместните усилия.
В методологически план статията се основава на обзор на разработени в
различни сфери инструменти за оценка на ефективността на работата в партньорска
мрежа. Акцентът е не върху методологията, на базата на която е разработен всеки
от инструментите, а върху обобщение на приложимостта и ползите на всеки от тях.
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По-детайлно са разгледани добри практики в сферата на здравеопазването, в която
в най-голяма степен се застъпва работата в партньорство; в сферата на
предоставяне на публични услуги; разработеният от ООН инструмент за оценка на
партньорствата, който е базиран на партньорски взаимоотношения на организацията
с други организации в мрежата на ООН, корпоративни партньори и други
заинтересовани; както и разработка в сферата на многостранните партньорства в
образованието, разработена от Международния институт за планиране в
образованието и финансирана по програма на ЮНЕСКО. Авторът има за цел да
анализира различни инструменти за оценка на партньорствата; да докаже тяхната
необходимост и ползи с оглед на постигането на по-добри резултати и
поддържането на устойчива партньорска мрежа; да изведе най-значимите и
доказали своята ефективност етапи и елементи при различните инструменти.
Статията може да послужи при планиране на бъдещо или преоценка на настоящо
партньорство. Анализът и обобщенията, направени от автора, се основават на
разгледаните добри практики в световен мащаб и приложимостта им в България.
Авторът споделя мнението, че за да се постигат общи цели, е необходимо всички
заинтересовани да са ангажирани, да се идентифицира ролята и приноса на всеки
един. Идентифицирането и разпространяването на добри практики при работата в
партньорска мрежа, както и осъзнаване на факторите за успех, са важна стъпка в
процеса на постигане на устойчивост на проектните цели и резултати.
Оценяване на ефективността на едно партньорство
Сформирането на партньорска мрежа за постигане на общи цели по своята
същност е предизвикателство. По дефиниция едно партньорство изисква поне
двама участници, обикновено с различни интереси и силни страни, които да се
кооперират с цел намиране на подходящи начини за използване на уникалните
силни страни на всеки един за постигане на цели, съвместими с индивидуалните
цели на двете организации.
Инструментите за оценка на партньорствата (partnership assessment tools)
дават възможност за ясна оценка на процеса на сътрудничество, подпомагат
устойчивостта и значението на взаимодействието на партньорите, както и помага на
партньорите да оценят до колко подготвени са за осъществяване на ефективно
партньорство. На колкото по-ранен етап се прави тази оценка, толкова по-висок е
шансът да се постигнат партньорските цели. Необходимо е да се отбележи, че тези
инструменти се разработват с цел оценяване и развитие на потенциала на дадена
партньорска мрежа, а не като средство за оценка на самото изпълнение на
отделните партньори в рамките на даден проект. Те по-скоро дават възможност за
диалог между партньорите, който задълбочава и обогатява взаимоотношенията,
върху които се гради успешното партньорство.
Някои инструменти осигуряват процес, чрез който партньорите могат да
оценят очакваната стойност от едно потенциално партньорство и да идентифицират
начини за подобряване на бъдещите партньорски дейности. По-специално тези
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инструменти за оценка на партньорството могат да се използват, за да се оцени
подготвеността на партньорите, възможностите за ранно приспособяване и да се
създадат условия за успешно изпълнение на проекта. Партньорите използват тези
инструменти след като е завършено проектното планиране, но преди да стартират
проектните дейности. В други случаи оценката на партньорството се осъществява в
процеса на изпълнение на проекта, в рамките на етапа на мониторинг или след кграя
на проекта с аналитична цел.
В по-голямата си част най-разпространените инструменти за оценка на
партньорствата включват анкетни карти със затворени и отворени въпроси, както и
полета за коментар, отговорите на които биват генерирани в оценъчни карти, които
очертават проблемни зони.
Етапите, през които преминава процесът на оценка на ефективността от
партньорствата, могат да се обобщят в рамките на четири основни етапа. В
началото е важно партньорите да съгласуват целите за използване на инструмент за
оценка на партньорството – като средство за подобряване на сътрудничеството, за
рутинен одит или като част от по-интензивна програма за развитие. Практиката
показва, че провокирането на такъв начален дебат, често се явява важна стъпка за
постигането на откритост от страна на индивидуалните партньори по отношение на
визията им за сработване на партньорството. В повечето случаи се препоръчва
външен оценител да извърши оценката, макар че са налице и случаи, в които
инструментът е създаден с цел вътрешна оценка от самите партньори. На следващ
етап партньорите се запознават със спецификата на дадения инструмент,
методологията и изискванията по отношение на валидността на резултатите и
попълват самите въпросници. Следва процесът на анализ на резултатите и в
зависимост от различните инструменти имаме – генериране на партньорски
профили, открояване на зони на конфликт и консенсус и идентифициране на добри
практики и др. В последния етап от процеса на оценка резултатите от анализа се
споделят и обсъждат с партньорите. Това е етапът, на който се предприемат
съответните действия за планиране на бъдещи партньорства.
Този процес е генерализиран и би могъл да бъде прилаган и в българската
практика, макар все още да не е налице явен интерес и осъзнаване на
необходимостта от измерване на ефективността на сътрудничеството между две
или повече организации. До момента у нас са правени сравнителни анализи на
партньорствата при планирането и използването на структурните фондове, както и
значителен брой изследвания на публично-частните партньорства като подход за
обединяване на усилията на държавата и бизнеса за решаване на стратегически
проблеми с различна значимост. Те обаче отчитат различни аспекти на тези
партньорски отношения, тъй като участието на публичния сектор внася своя
специфика по отношение на финансиране, политика, собственост и др.
Партньорствата, които са потенциален обект на анализ на статията, могат да
включват публичния сектор, но в по-голямата си част представляват
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взаимоотношения между партньорски мрежи в сферата на бизнеса и/или
неправителствения сектор.
Елементи на анализ при инструментите за оценка на партньорствата
Различните инструменти, в зависимост от сферата, която обхващат и целите,
които си поставят, се фокусират върху различни аспекти от работата в
партньорство. В по-голямата си част те отчитат следните принципи, изграждащи
едно успешно партньорство:
- Осъзнаване и приемане на необходимостта от работа в партньорство –
идентифициране на факторите, свързани с успеха на едно работещо партньорство,
както и бариерите пред осъществяването му; разбиране нивото на
взаимозависимост на партньорите, както и открояване на съвместни постижения.
- Поставяне на ясни и реализируеми цели – изграждане на партньорство,
базирано на споделена визия, ценности и принципи на работа; дефиниране на ясни
и реалистични съвместни цели и задачи, както и проектни резултати.
- Осигуряване на ангажираност от страна на заинтересованите, споделена
собственост върху проектните резултати и изграждане на доверие между
партньорите по отношение както на целия процес, така и при разпределение на
ползите от сътрудничеството.
- Създаване на ясни и конкретни партньорски споразумения – прозрачност
при влагането на финансови ресурси от партньорите; оценка на не-финансовите
ресурси; разграничаване и осъзнаване на индивидуалните от колективните
отговорности; разработване на оперативни партньорски споразумения и фокусиране
върху процесите, резултатите и иновациите.
- Мониторинг, измерване и анализ на резултатите – създаване на набор от
критерии за успех; разработване на споразумения по отношение на мониторинга и
прегледа на това до колко се изпълняват проектните цели, както и до колко
ефективно е самото сътрудничество и др.
Към тези обобщени за много инструменти за оценка принципи, може да се
добави:
- Качество при осъществяване на проектните цели и фокус върху
въздействието, което резултатите имат върху обществото или конкретната група,
към която са нмасочени промените.
-

Устойчивост и развитие на стратегия по отношение на партньорството.

В зависимост от конкретната сфера на дейност акцентът би могъл да се
постави върху различен елемент в зависимост от:
-

Естеството на самото партньорство;

-

Нивото на развитие на партньорството;
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Мястото на оценявата страна в рамките на партньорството.

Акцент би могъл да се постави и върху елементи, засягащи екологични,
социо-икономически, социо-културни проблеми, мултиплициращият ефект при
работата в партньорство, развитието на самото партньорство и др.
У нас фокусът при оценката на партньорите (разбирани в контекста на
статията) на дадена организация все още пада върху количествените и
качествените измерители на резултатите и не отчита устойчивостта на даденото
сътрудничество, както и факторите, обуславящи неговия успех или неуспех. Това се
обуславя от факта, че повечето от тези взаимоотношения се различават от
същината на понятието „партньорство” и касаят по-скоро сътрудничество от типа
клиент – доставчик, доставчик – поддоставчик и др. В контекста пък на публичночастните партньорства, ролята на държавата се отчита като обуславящ успеха на
даден проект фактор.
Цели и ползи
партньорствата

от

използването

на

инструменти

за

оценка

на

Инструментите за оценка на партньорствата са начин да се насърчи
последователно,
висококачествено
и
ефективно
сътрудничество
между
партньорите. Те се разработват с цел по-добро идентифициране и дефиниране на
устойчивостта на проектните цели. Демонстрирайки устойчиво изпълнение при
проектните партньорства, процеса на оценяване допринася за развитие на
потенциала и стойността на мрежата, подпомага процеса на вземане на решение
при проектното планиране, позволява на партньорите да капитализират максимално
възможностите да добавят стойност към проектните цели, насърчава
комуникацията, както и фокусира вниманието на партньорите върху дългосрочните
ефекти и ползи от сътрудничеството.
Инструментите за оценка на партньорството предоставят практичен начин при
новосформирани партньорства да се изследват нагласите и стремежите на онези,
които стартират ново начинание; очертават рамката за създаване на ефективно
партньорство; при вече изградени партньорски мрежи дават възможност за рутинен
одит; при партньорства, които изпитват затруднения при съвместната работа,
идентифицират систематични зони на конфликт или консенсус и предписват
съответни корективни действия, което представлява и диагностичната функция на
тези инструменти. Процесът на оценка обхваща както най-високите нива, средния
мениджмънт, така и редовите служители, движещи същността на работата.
Повтаряемостта на оценката дава възможност за сравнение и анализ на прогреса на
партньорството при адресиране на проблемите и постигането на целите.
Принципите, на които се основават познатите инструменти за оценка на
ефективността на едно партньорство, са близки и приложими в широк контекст – в
различни сфери и при осъществяване на разнообразни партньорства.
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Процесът на оценка по своята същност представлява анализ на планираните,
текущите или завършени дейности, за да се определи тяхната релевантност,
ефикасност, ефективност, въздействие и устойчивост. Целта е наученото да се
инкорпорира в процеса на вземане на решения. Добрата оценка дава на
заинтересованите информация по отношение на:
- Стратегията:
обстоятелствата?

Какво

се

извършва?

Акуратни

ли

са

принципите

и

- Операциите: Правилно ли се извършват промените? Ефективно ли е
партньорството в постигането на целите? Задоволени ли са крайните потребители
на проектните резултати?
- Уроците: Съществуват ли по-добри начини за осъществяване на проекта?
Какво бе научено?
Заключение
В последните години работата в партньорство, което се наложи като основен
принцип при осъществяването на редица проекти и програми в разнообразни сфери,
все повече доказва своята ефективност и значимост. Многостранното коопериране,
междусекторното сътрудничество, публично-частните партньорства са все различни
лица на една и съща тенденция към комбиниране на потенциала на различни по
своята същност организации, но обединени в своите цели и визия. Това само по
себе си не гарантира успех на дадена инициатива. Осъзнавайки възможностите за
развитие на въздействието и ползите от сътрудничеството, редица организации се
кооперират със свои дългогодишни партньори за създаване на вътрешни механизми
за регулиране на процесите, свързани с работата в партньорство. Установяването
на нивото, в което партньорствата са най-ефективни и дават най-добри резултати, е
все още предизвикателство. Разработените в практиката инструменти за оценка на
партньорствата целят именно това – поддържане на устойчивостта на дадена мрежа
от партньори, измервайки нейните елементи и възможности да оказва влияние.
Нуждата от проучване на добри практики по отношение на инструментите за
оценка на партньорите се обуславя от няколко факта:
•
Необходимостта от учене от опита на други страни или международни
организации, опериращи в страната ни и адаптиране на тези добри практики за
нашата действителност;
•
Разнообразието
на
конкретните
подходи
и
механизми
за
осъществяване на партньорство – редица проучвания показват, че няма
унифицирани модели, особено по отношение на тяхното операционализиране
(„детайлите“) и че те зависят силно от националния контекст. Затова простото
възприемане на определен подход и особено конкретен механизъм от друга страна,
без сравнението му с други подходи, без анализ на влиянието на контекста върху
него и без оценка на неговата ефективност, е сериозен риск.
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Процесът на оценка, в най-добрия случай, следва да отчита и приоритизира
елементите, изграждащи успешната партньорска мрежа:
Идентифициране на фактори за успех и пречки с цел подобряване на бъдещото
представяне;
Изграждане на консенсус между партньорите по отношение на бъдещата
насока, в която ще се развива сътрудничеството;
Извеждане на обективна оценка за това как се разходват средствата пред
заинтересованите;
-

Демонстриране на резултатите за привличане на бъдещо финансиране.
Използвани източници:

1.
Partnership Self-Assessment Tool, Center for the Advancement of Collaborative
Strategies in Health at The New York Academy of Medicine, available at
www.partnershiptool.net/psat.html;
2.
Assessing Strategic Partnership, The Partnership Assessment Tool, Nuffield
Institute at the University of Leeds (commissioned by The Strategic Partnership Taskforce
in the Office of the Deputy Prime Minister, UK), May 2003;
3.
Enhancing Partnership Value, A Tool for Assessing Sustainability and Impact,
Проектът е бил координиран от United Nations Development Programme, United
Nations Office for Partnerships, United Nations Institute for Training and Research и
Global Compact Office с подкрепата на Boston Consulting Group, New York, September
2007;
4.
Manual for Monitoring and Evaluating Education Partnerships, Niall M., H. Goyder,
International Institute for Educational Planning, UNESCO 2009.
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БАЛАНСИРАН БИЗНЕС АНАЛИЗ И ЗАЩИТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ОТ
ФИНАНСОВА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ
Доц.д-р Марко Тимчев, УНСС, факултет „Финансово-счетводен”, катедра
„Счетоводство и анализ”
BALANCED BUSINESS ANALYSIS AND FINANCIAL DESTABILIZATION
(BANKRUPTCY) PROTECTION OF THE COMPANY
Assist. Prof. Dr. Marko Timchev, UNWE, Faculty „Finance and Accountancy”,
Chair „Accountancy and Analysis”
Резюме: В доклада се разглеждат ключови насоки за усъвършенстване на
теорията, методологията, бизнес метриката и практиката на финансовия
бизнес анализ. Изследват се проблемите на бизнес метриката за анализ и оценка
на риска от финансова несъстоятелност (банкрут) на предприятието.
Abstract: The paper handles key guidelines for improving the theory, methodology,
business metrics and practice of financial business analysis. Problems of business metrics
for bankruptcy risk analysis and evaluation are examined.
Key words: analysis, busienss metrics, risk, bankruptcy, discriminant models for
analysis
JEL: G17, G33, G32
В условия на конкуренция, неопределеност и криза предприятията работят
при висока степен на стопански, финансов и бизнес риск. В сложнената и трудно
предсказуема пазарна среда устойчиво развитие се постига с реализация на
балансирани и гъвкави финансови, инвестиционни, маркетингови, производствени и
търговски стратегии и тактики.
Финансово-стопанският (бизнес) анализ на предприятието (ФСА) се превръща
във водещ елемент на финансовия мениджмънт. Адекватната оценка на пазарната
ситуация и избора на ортимално пазарно поведение, предполагат задълбочен
финансов бизнес анализ, който предлага богат инструментариум от ефективни
бизнес метрики.
Методологията, методиката – цялостната бизнес метрика на ФСА
трябва да се усъвършенстват в теоретичен и практико-приложен аспект.
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Необходимо откъсване с някои елементарни, остарели и безполезни методи,
които не дават възможност за реална оценка на пазарните ситуации и моделиране
на подходящи бизнес решения.
Активното усъвършенстване на методологияга на ФСА се изразява в
пренасочване към по-богат логико-математически инструментариум - методи на
икономическото моделиране, размита логика (размити множества), линейно
операционно оптимиране и много други. Необходима е решителна ориентация към
бизнес метричния инструментариум, прилаган съобразно с най-новите критерии,
възприети във финансовия бизнес анализ “Financial Business Analysis” в Европа и по
света.
Реално бизнес метрично усъвършенстване е невъзможно без разработване и
възприемане на нова научна парадигма и наукометрично позициониране на
финансово-стопанския (бизнес) анализ (“Financial Business Analysis”).
Методологията за анализ, популярна у нас от миналото – края на 19 и
началото на 20 век е вече изоставаща слабо адекватна на съвременните реалности
- конкурентно пазарното стопанство и тежка финансова и икономическа криза.
Необходимо е разработвания и прилаган в България финансово-стопански
(бизнес) анализ реално да се интегрира с водещите методологии “Financial Business
Analysis”, както и с авангардните критерии в европейската и световна наука и
практика.
Целесъобразно е, според наше скромно виждане, ново наукометрично
позициониране на финансово-стопанския (бизнес) анализ (ФСА). Позволяваме си
да предложим някои ключови параметри да бъдат преформулирани адекватно на
съвременните макро и особено микроикономически реалности.
Предмет
на
финансово-стопанския
(бизнес)
анализ
(ФСА)
са
микроикономическите бизнес процеси, свързани с трансформациите и използването
на капитала във фазите на финансовата, инвестиционната,
маркетинговата,
оперативната и търговската дейност, както и в системата, функционираща като „блок
за защита” на предприятието (фирмата) от финансова несъстоятелност (банкрут).
Обект на ФСА е микроикономиката, респ. състоянието, управлението и
използването на активите, капиталите - финансово-стопанска дейност на
предприятието (фирмата).
Метод на ФСА от философско-епистемологична гл.т е позициониран между
неговия предмет и обект и се нуждае от нов и развиващ се арсенал от способи.
Бизнес метриката на ФСА предполага системна субординация на ключовите
видове - предварителен (базисен), оперативен, оперативно-прогностичен, текущ и
последващ финансово-стопански (бизнес) анализ. Видовете ФСА би следвало да се
интегрират на принципа на моделиране на финансовите и стопански ситуации (в
хоризонтален, вертикален и интегрален аспект). ФСА “Financial Business Analysis”трябва да се развива в пространствен, ситуационен и динамичен аспект, съобразно
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с характера на пазарните ситуации. Методите за интегриране на видовете ФСА
трябва да съответстват на принципите на съвременната бизнес метрика (Вж.Анди
Нийли, «Бизнес метрика”[20]).
Методът на индукцията, дедукцията, традукцията, анализа и синтеза би
следвало да се интегрират с метода на икономическата интуиция (неоснователно
подценяван, трудно овладяем, не удаващ се на всеки, но изключително мощен и с
решаващо значение при разрешаване на проблемните ситуации – обект на
финансовия бизнес анализ).
Глобалната бизнес метрика (методологията) на финансовия бизнес анализ на
предприятието (фирмата) трябва да съответства на следните принципи:
•
Съобразяване със специфичната статика и динамика на фирмения
бизнес – интегриране между периодичния, оперативния, текущия и последващ
анализи;
•
Подсигуряване на възможности за следене на пазарната конюнктура;
3.Перманентно разграничаване на силните и слаби страни на фирмата, мястото в
пазарното пространство и стратегията по отношение на конкурентите;
•
Настройка на методологията на анализа съобразно с ключовото
значение на печалбата и рентабилността като водещи критерии за оценка на
ефективността;
•

Позициониране на печалбата като централен обект на анализа;

•
Анализ и управление на разходите, приходите, финансовите резултати
съобразно с принципите на (CVP Method of Analysis);
•
Анализ и управление на активите, капитала, паричните потоци (Cash
Flow Analysis);
•
Анализ на анализ на цялостния стратегически финансов и опертивен
бюджетен процес;
•
Анализ на инвестиционната, производствената , маркетинговата,
финансовата дейност;
•
Analysis);

Анализ на финансовата стабилност на фирмата (Z-Score Method of

•
Анализ на вътрешнофирмените бизнес процеси посредством система
за ситуационно моделиране, оптимизация и прогнозиране;
•
Възприемане на гъвкава и ефективна методическа схема за финансов
бизнес анлиз (Вж.Фиг.1).
Финансово-стопанският (бизнес) анализ на фирмата (Financial Business
Analysis) трябва да се базира на системно – кейсов и балансиран подход .
Финансово-стопанската дейност (бизнес) трябва да се управлява на база на анализ
като сложен обект, съчетаващ суборднирано специфично множество дейности и
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параметри. Анализът трябва да е съобразен с
авангардните принципи на
балансираната система от показатели , т.н. „KPA - Balanced Scorecard Method of
Analysis”, създадена и усъвършенствана от френски специалисти, от
американските учени проф. Д.Нортън и проф. Р. Каплан, както и от ред немски,
холандски, чешки, руски, украински др. учени в областта на финансовия бизнес
анализ.
Философията на “Balanced Scorecard Method of Analysis” утвърждава
необходимостта от интегрирране на финансовите и особено нефинансовите
показатели за оценка на бизнеса.
Необходимо е преформулиране на водещата цел и задачи на анализа –
оценка и измерване на влиянието на ключовите бизнес фактори във взаимна връзка
и обусловеност , посредством тест, респ. и „стрестестове” по линия на три до пет
съществени въпроса (Вж. Фиг.1 и Фиг.3).
Традиционната методическа схема на финансово-стопанския (бизнес) анализ
(Вж.Фиг.2) може да бъде сериозно променена в съответствие на изискванията и
особеностите на пазарно-ориентираната икономика.
В традиционната методическа схема на анализа (Вж.Фигура 2) трябва да
бъдат направени серия от подобрения. Те произтичат от необходимостта да се
позиционира предприятието (фирмата) в пазарното пространство сред основните
конкуренти, установяване на специфичните особености на предприятието (фирмата)
“SWOT and SWOT – Pest Method of Analysis”, извеждане на преден план във
фокуса на ФСА на финансовите резултати, финансовата стабилност и
рентабилността.
Промени и нов подход се налага спрямо анализа на разходите, приходите,
респ. зависимостта „Разходи – Обем-Печалба” (CVP Method of Analysis) и др.
Съществени изменения в методологията и методиката на анализа се
налагат
от
новите
фактори
и
факторни
модели,
свързани
с
микроикономическата интерпретация на обектите на анализа: пределните
величини, производствените функции и техния анализ. ”(к.м. М.Т.).
Модерното третиране на наукометричните координати на финансовостопанския (бизнес) анализ – обект, предмет и метод от позицийте на съвременния
финансов микроикономикс, философията на науката (епистемология) би дало
мощен тласък в неговото развитие като наука и бизнес практика.
Не съществуват сериозни основания, поне на този етап да се противопоставя
т.н. «счетоводен анализ» на ФСА. За да се избегнат неприятни и слабомотивирани
научни фалсификации трябва логично счетоводния анализ да се третира като
компонент на ФСА.
„Научни фалсификации”от типа: „Счетоводен анализ”, „Управленски
счетоводен анализ”, „Управленски счетоводен инвестиционен анализ”, „Счетоводна
оптимизация на активи и пасиви”, „Корпоративен счетоводен анализ” не се
възприемат безрезервно от обективните учени и от специалистите „Финансово123
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счетоводни мениджъри” от предприятията, функциониращи в реалния бизнес.
Науката трябва да се усъвършенства. Пред финансово-стопанския (бизнес) анализ
като сериозна наука предстои извънредно дълъг път на усъвършенстване, свързан с
глобални промени. Промени не козметични, а по същество.
Фиг.1 МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСОВ БИЗНЕС АНАЛИЗ НА ФИРМАТА
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
оперативната
дейност продажбите

Анализ на
активите

Анализ на
приходите

Анализ на
капиталите

Анализ на финансовата стабилност и
риска от финансова несъстоятелност

Анализ на рентабилността и
икономическата добавена стойност

Финансово-стопанският (бизнес) анализ на предприятието (фирмата) - трябва
решително да се ориентира към принципите на методологията и методиката на
„Balanced Scorecard Method of Business Analysis”.
Финансово-стопанският (бизнес) анализ и оценката на риска от финансова
несъстоятелност (банкрут) може да се реализира посредством метода на т.н.
дискриминантно изследване на функции:
• ”Z-Score Method of Analysis” и “ZETA- Score Method of Analysis” на проф.д-р
Едуърд Алтман.
• ”Z-Score Methods of Analysis” на проф. Фулмър, проф. Спрингейт, проф.
Тафлър и проф. Лис. и др.
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Фиг.2 Методика за балансиран бизнес анализ на фирмата „Balanced Scorecard
Business Analysis”
Финанси

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

Цели
Показатели
Задачи

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

Потребители

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

Мисия и
стратегия

Цели
Показатели

Вътрешни
бизнес процеси
Цели
Показатели

Задачи
Задачи

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

Обучение и
развитие
Цели
Показатели
Задачи

Фунционалният модел и бизнес метриката на “Security Financial Method of
Analysis” на проф. д-р Едуърд Алтман (USA) се използват следните групи
показатели:
Liquidity Ratios – Коефициенти на ликвидност
1.

Коефициент на абсолютна ликвидност

Кал= (Парични средства + Краткосрочни фин.вложения) : (Текущи пасиви)
Критичен диапазон: (0.2 - 0.5)
2.

Коефициент на бърза ликвидност (Acid test ratio, Quick ratio)

К.б.лкв.= (Пар.средства + Краткоср.фин.вложения + Вземания):(Текущи
пасиви)
Критичен диапазон: (0.3 – 1.0)
3.

Коефициент на текуща ликвидност (Current Ratio)

К т.л. = (Текущи активи) : (Текущи пасиви)
Критичен диапазон: (1.0 – 2.0)
4.

Нетен работещ оборотен капитал (Net working capital)
125

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Nwc
=
(Текущи
Критичен диапазон:( > 0 )

Том 1(4)/2011

ISSN 1314-0582

активи)

–

(Текущи

пасиви)

Gearing ratios - Показатели за структура на капитала (коефициенти за
финансова стабилност)
5.

Коефициент на финансова независимост (Equity to Total Assets)

Кф.н. = (Собствен капитал) : (Сумарни активи)
Критичен диапазон: (0.5 - 0.8)
6.

Сумарни задължения към сумарни активи (Total debt to total assets)

Ксз:ак = (Задължения : Активи)
Критичен диапазон:(0.2 - 0.5)
7.

Дългосрочни задължения към активи (Long-term debt to total assets)

Кдз/са = (Дългосрочни задължения) : (Сумарни активи)
8.

Сумарни задължения към собствен капитал (Total debt to equity)

Ксз/ск
=
(Задължения
Критичен диапазон:(0.25 – 1.0)

общо)

:

(Собствен

капитал)

9.
Дългосрочни задължения към дългосрочни активи (Long-term debt to
fixed assets)
Кдз/да = (Дългосрочни задължения) : (Дългосрочни активи)
10.

Коефициент на покритие на лихвите по кредити (Times interest earned)

Кппр = (EBIT) : (Разходи за лихви по кредити)
Критичен диапазон:( > 1)
Profitability ratios – Коефициенти за рентабилност
11.

Коефициент на рентабилност на продажбите (Return on sales), %

Кros = (Net Profit) : (Net Sales)
12.
Коефициент на рентабилност
shareholders’ equity), %

на собствения капитал (Return on

Kroe = (Net Profit) : (Equity)
13.
Коефициент за рентабилност
(Return on current assets), %

на текущите (краткотрайните) активи

Krca = (Net Profit) / (Current Assets)
14.Коефициент на рентабилност
дълготрайни) активи (Return on fixed assets)

на

дългосрочните

(„фиксираните”-

Krfa = (Net Profit) / (Fixed assets)
15.Коефициент за рентабилност на инвестициите (Return on investements)
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Kroi = (Net Profit) / (Equity + Long Term Debts)
16.Коефициент на обращаемост на оборотния работен капитал (Net working
capital turnover), брой обороти
Ktrn = (Net Sales) / (Net Turnover Capital)
Проф.д-р Eдуърд Алтман разработва и непрекъснато усъвършенства
методиката за дискриминантен анализ ”Z-Score Method of Analysis” с цел
постигане на по-висока чувствителност на базата на специфична функционална
зависимост:
(1)

Z = 0,012Х1 + 0,014Х2 + 0,033Х3 + 0,006Х4+ 0,999Х5 ,

Х1 - отношение на собствените краткотрайни активи към общата величина на
активите;
Х2 - отношение на неразпределената печалба към общата величина на
активите;
Х3 - отношение на брутната печалба, преди данъци, такси и лихви (EBIT) към
общата величина на активите;
Х4 - пазарна стойност на акциите (финансови активи) към балансовата
стойност на привлечения капитал (Total Debts);
Х5 - отношение на нетните приходи от продажби (Net Sales)
към общата величина на активите.
В модифициран вид функцията на проф.д-р Алтман придобива вида:
(2)

Z = 1,2X1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4+ Х5

Предприятията (фирмите), характеризиращи се със „ Z-Score” параметри,
равни на или по-високи от 2,99, може да се третират като «финансово стабилни», а
(фирмите) чийто „ Z-Sсore ” параметри са по-малки от 1,81 се отличават с висока
степен на риск от несъстоятелност (т.н. „финансов срив”).Възприета е оптимална
точка минимум равна на 2,675. Британският учен проф.д-р Лис предлага
алтернативен функционален модел за дискриминантен анализ на риска от
несъстоятелност:
(3)

Z = 0,063х + 0,092 х + 0,057 х + 0,001х ,
1

2

3

4

където: x1 – оборотен капитал / всичко активи;
x2 – печалба от продажби / всичко активи;
x3 – неразпределена печалба / всичко активи;
x4 – собствен капитал / заемен капитал.
Пределният минимум на Z - коефициента,
несъстоятелност според проф.д-р Лис е 0.0347.

показващ

риска

от
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Дискриминантният модел за анализ на риска , предложен от проф.д-р Фулмър
се изразява от функционалната зависимост:
(4)

H = 5,528 х1 + 0,212 х 2 + 0,073 х3 + 1,270 х 4 − 0,120 х5 +
2,335 х 6 + 0,575 х 7 +
+ 1,083 х8 + 0,894 х9 − 3,075

Където : x1 – неразпределена печалба от минали години / всичко активи;
x2 – нетни приходи от продажби / всичко активи;
x3 – брутна печалба / собствен капитал;
x4 – паричен поток / задължения-общо;
x5 – дългосрочни задължения / всико активи;
x6 – краткосрочни задължения / всико активи;
x7 – log (краткотрайни матерлни активи);
x8 – оборотен капитал /сума на задължения;
x9 – log [(брутна печалба”EBIT” + данъци и такси) / (данъци и такси)];
Проф. Гордън Спрингейт предлага модел за анализ, оценка и
прогнозиране на риска от финансова несъстоятелност на предприятието със
следния функционален вид:
(5)
Където:

Z = 1,03 х + 3,07 х + 0,66 х + 0,4 х ,
1

2

3

4

x1 – оборотен капитал / всичко активи;

x2 – (брутна печалба + данъци и такси) / всичко активи;
x3 – брутна печалба / краткосрочни задължения;
x4 – нетни приходи от продажби / всичко активи.
Интерпретацията на дискриминантния функционално-счетоводен модел за
анализ на проф. Спрингейт показва, че ако Z< 0,862 предприятието с много висока
степен на сигурност ще претърпи срив.
Прогнозата на финансова несъстоятелност по проф.Спрингейт
гарантирана степен на сбъдване 92.5% в рамките на една година.

е

с

Британските учени проф. Р. Тафлър и проф. Г. Тишоу предлагат счетоводноматематическа интерпретация на подхода на проф. д-р Ед. Алтман посредством
четирифакторен функционален модел:
(6)

Z = 0,53 х + 0,13х + 0,18 х + 0,16 х ,
1

2

3

4

където:x1 – печалба от продажби / краткосрочни задължения;
x2 – текущи активи / задължения;
x3 – краткосрочни задължения / сума на активите;
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x4 – нетни приходи от продажби / сума на активите.
При Z > 0,3 вероятността от банкрут е малка, а при Z < 0,2 висока.
При анализ и оценка на риска от финансова несъстоятелност (банкрут) прилагания в практиката модел се редуцира до следния общ вид:
n

(7)

Z = а + ∑а × f ,
0

i =1

i

i

където: ао и ai – коефициенти на регресия;
f1 – фактори, обуславящи финансовата стабилност на предприятието.
Споделяме идеите на Доц.д-р Огнян Симеонов и доц.д-р Евангелий Андронов
(Вж.сп.”Икономически алтернативи”и научен доклад, публикуван в “INTERNET”) оригинално развитие и на френските традиции в "SWOT Method of Analysis” ,
посредством модели на конкурентната стреда в рамката на „Balanced Scorecard
Method of Analysis” ( Вж. Фигура 4):
Фиг.3

Балансирани
карти

Силни
страни

Възможности

Слаби
страни

Заплахи

Лицензионно
табло

„Лицензионно табло - Графика на конкурентните отношения -„Бордно
табло”(Вж.Фиг.3 и Фиг.4-A и Фиг.4-Б) – (Вж. Доц.д-р Огнян Симеонов и Доц.д-р
Ев.Андронов- Вж. научен доклад в “Internet” и сп.”Икономически алтернативи УНСС)
Многоъгълниците, съответстващи на заплахите от страна на всеки от
конкуриращите и рисково застрашаващи предприятието (фирмата) пазарни субекти
„биха могли да бъдат сравнени с „очи, които следят дейността” на фирмата.
Промените в стратегията на противодействие би следвало да се изразяват в
минимизиране на площта на т.н. „отворени очи на риска”.
Усъвършенстването на финансово-стопанския (бизнес) анализ предполага
разумно интегриране със системата на роф.Нортън и проф.Каплан - “Balanced
Scorecard Method of Analysis” както и субординация с методиките за позициониране
на предприятието (фирмата) в пазарното пространство “SWOT and SWOT – Pest
Method of Analysis”. В условията на дълбока финансова и икономическа криза
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финансово-стопанския (бизнес) анализ трябва да изведе до определена степен в
ракурс методологията за антикризисен анализ “Security Financial Business Analysis”.
Форми на агресия от страна на различни пазарни субекти по един или
няколко показателя и ответна реактивност на фирмата спрямо тях
Фиг.4-А и Фиг.4-Б
Скала на агресивност на
лицензираща институция
Х

Функция на реактивност
организацията

Функция на агресивност на
лицензираща институция Х

В

С

Скала на заплахата
за организацията

А

Скала на показателя Y
на организацията

Бордно табло за анализ на фирмата, представящо степента на риск и
заплаха от страна на различни пазарни субекти
Фискален орган

Потребители

Регулиращ орган

Доставчици

Основен конкурент

Персонал

Друг конкурент
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МОТИВАЦИЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ПРИ
СЪВРЕМЕННИТЕ ГЛОБАЛНИ ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ НА БОГАТСТВА
Божана Венедиктова, редовен докторант, Катедра”Финанси”,
Университет за национално и световно стопанство
MOTIVATION FOR THE BEHAVIOR OF THE ORGANIZATIONS IN
MODERN GLOBAL REALLOCATIONS OF RESOURCES
Bozhana Venediktova, full-time PhD student, Department “Finance”,
University of National and World Economy
Резюме: Вследствие на кризата настъпиха ускорено преразпределение на
богатствата и трусове в растежа на глобалната икономика. Ще станем
свидетели на удивителна еволюция на икономиката на САЩ, която беше в
центъра на глобалната финансова система. Целта на разработката е да се
покажат модели, които обясняват поведението на инвеститорите,
мениджърите, при такива ситуации на повишена несигурност и неопределеност,
чрез едни по- различни инструменти- behavioral explanations. Глобалните
преразпределения по начало са неравноимерни, нелинейни и неравностойни. Това
кара компаниите и правителствата да се реорганизират и в някои случаи да се
откажат от исторически постижения. Но това насочва към една от основните
опасности- нарастващ риск от протекционизъм върху търговията и
капиталовите
потоци.
В
разработката
е
направен
преглед
на
предшествениците на кризи сега и преди, също и на поведенческите модели,
обясняващи поведението на инвеститорите, подхода на сигнали на
управлението в теоретичен аспект.
Ключови думи: корпоративно
глобализация, отклонения

управление,

поведенчески

модели,

Abstract: Following the crisis occured faster redistribution of wealth and growth
shocks in the global economy. We will witness the amazing evolution of the U.S. economy,
which was the center of the global financial system. The aim of the study is to show
models that explain the behavior of investors, managers in such situations of high
uncertainty and ambiguity, with some different tools- behavioral explanations. Global
redistributions usual are unrregular, nonlinear and unequal. This makes companies and
governments to reorganize and in some cases to abandon historical achievements. But
this points to one of the major hazards, increasing the risk of protectionism on trade and
capital flows. This paper gives an overview of the ancestors of crises before and now also
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in behavioral models that explain the behavior of investors, the approach of behavioral
signals in theory.
Key words: corporate governance, behavioral models, globalization, biases
JEL: G30, D21, D23
Интродукция
Преразпределенията на богатства, които наблюдаваме днес са най-вече
вследствие на кризи, какъвто пример е съвременната глобална криза. Кризата от
своя страна е период на повишена несигурност, неопределеност, при които пък
инвеститорите проявяват по-често и по-ясно своите склонности на ирационално
поведение. Поведенческите финанси пък са тези които, могат най-добре да ни дадат
отговор за тази ирационалност на инвеститорите и във какво може да се изрази тя,
при действията на инвеститорите, когато взимат управленски решения.
Основният предшественик на финансовите кризи през ХХв., както при
развиващите се икономики, така и при развитите е бързото натрупване на ливъридж.
Тези развиващи се икономики, избегнали ливъридж бума през 2000г., най- вероятно
щяха да избегнат и най-неблагоприятните последици от глобалната финансова
криза на 21в. Анализ на данни в материала „Stories of the twentieth century for the
twenty first” (Pierre-Olivier Gourinchas, 2011) за периода 1973-2010 показват че,
вътрешната кредитна експанзия и надценяването на местните валути са били найчестите и значителни предшественици на финансовите кризи, независимо дали една
страна е с развиваща или развита икономика. При неразвитите икономики
прогнозирането на по-високи валутни резерви е свързано с рязко намаляване на
вероятността от последваща криза.
Поведенческите финанси се явяват силен интерпретивен инструмент и
могат да обяснят явления нехарактерни за нормалните пазарни условия. Те
предоставят убедително обяснение за причините за възникване на кризите,
нерационалното и неоправдано самоуверено поведение на инвеститорите. Някои
пазарни феномени на фондовите пазари или аномалии, не могат да бъдат обяснени
посредством стандартната финансова теория.
Кризите- при развиващите се и развити икономики
През септември 1976г., лейбъристкото правителство на Великобритания
обявило, че ще търсят спасителен заем от Международния валутен фонд. Италия,
Португалия и Испания също имат стенд-бай договорености с МВФ, през това време,
Съединените щати, също изправени пред отслабването на долара, насочили
резервите си в МВФ и обменили Специални права на тираж за чуждестранна валута.
Но след последвалите преговори на Португалия с МВФ през 1983г., четвърт век
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минал, преди друга високо развита страна да потърси подкрепата на институцията,
период по време на който Фондът отдава изключително внимание на засегнатите от
кризата страни в развиващия се свят. Обръщението на Исландия към Фонда през
есента на 2008г., скоро бе последвано от суверенни дългови кризи в Гърция,
Ирландия и Португалия- достатъчно вирулентни, за да ги принуди, да търсят
официална външна подкрепа. През юли 2011, правителствата на други страни с
високи доходи, като например Испания и Италия са изправени пред правдоподобни
заплахи за загуба на достъпа до кредит. Разбира се, тези потресаващи последни
събития и обезщетението на щетите от тях са част от много по-широката глобална
финансова криза, която започна през 2007 г. на финансовите пазари в САЩ и
Държавите-участнички на тях. Финансовите и икономически колапси в развитите
страни, уловили топ академичните, бизнес, и политически икономисти неподготвени.
След средата на 1970г., неизказаните на глас консенсусни мнения били, че
финансовите кризи са най-вече причинени от нововъзникващите пазари. Но вярно е,
че развитите страни като Финландия, Норвегия, Швеция и Япония също са имали
системни банкови кризи през 1980 и 1990-те. Почти по същото време, европейските
страни също са преминали през девалвиращи валутата кризи, в някои случаи,
свързани и с банкови кризи. Макар и болезнено, тези кризи били по-рядко и като
цяло по-малко опустошителни, в сравнение с широко разпространените катаклизми
през 1980 г. в развиващите страни като дълговата криза или азиатската и руската
кризи-1997-1998. Само страни от групата с ниски доходи, се е смятало преди, че ще
имат нужда повече да потърсят подкрепа от МВФ, поради внезапно спиране на
външното финансиране. Фалит от напреднала страна е било немислимо тогава. Но
нищо подобно няма със случилото се през 1930г., когато много от развиващите се
страни просрочили задълженията, както и в началото на периода на Втората
световна война.
В подкрепа на общото мнение, е че развиващите се пазари са много поуязвими от финансови кризи, съществува голям каталог от взаимноподсилващи се
слабости, които учените през годините са идентифицирали. Те варират от
ограниченото финансово развитие до грешно управлявани структури, за порегулираните пазари- продължителна доларизация на вътрешните и външни пасиви,
"страх от плаване" на валутния курс. Зрелите, напреднали страни, се задържат като
много по-силни във всички тези области, и следователно са в състояние да извлекат
големите нетни ползи от либерализираните и отворени финансови пазари. Но след
азиатската криза (ако не и преди), повечето икономисти са приели необходимостта
да се отнасят предпазливо към развиващите се пазари. В светлината на този разказ,
и в светлината на опита от кризата в края на ХХ век, глобалната криза от 2007-2009
е нова изненада. Докато някои нововъзникващи страни- особено в бившия съветски
блок- пострадали много по време на кризата, други се оказали изключително
устойчиви, често изпитващи по- малки спадове на производството и по-бързо се
възстановяват от тези в развитите страни. За разлика през последните кризи при
бързоразвиващите се икономики, нивата на спад са подобни , както при тези на
развитите икономики, а не по-високи; нивата на спад на производителността при тях
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преди кризата са били с по-високи тенденции; както и по-бързо се възтановяват
нивата на производителност след кризата, отколкото при развитите икономики.
Практическа част- Модел за бихивиористичното финансово обяснение
на успеха при нисковолатилните ценни книжа
В разработката „ A Behavioral Finance Explanation for the Success of Low
Volatility Portfolios” се предлага едно обяснение на най-забележителнaтa аномалия в
областта на финансите - нарушението на риск-възвръщаемост /risk-returns/ и
правенето на компромис в рамките на фондовия пазар: През последните 40 години
се е
наблюдавала висока волатилност и високи бета коефициенти
на
американските пазари, последвани от
ниска волатилност и ниски
бета
коефициенти” (Malcolm Baker B. B., 2009, p. 1).
Този модел съчетава
предпочитанията на средния инвеститор за риска и нарежданията на типичния
институционален инвеститор за максимизиране на съотношението на допълнителна
възвръщаемост като се проследява каква е грешката /tracking error/ за определен
бенчмарк /информация, съотношение/ спрямо коефициента на Шарп. Моделите за
доверително управление на активи, показват, че тези нареждания обезкуражават
арбитражната дейност и при двата варианта- високи алфа коефициенти и ниски бета
коефициенти, а също и при ниски алфа коефициенти и високи бета коефициенти.
Това се обяснява с няколко аспекта на аномалията на ниска волатилност.
Една от възможностите е, че имаме грешна мярка за риск. Може би е грешна
представата за волатилността. Индивидуалните ценни книжа по принцип не са
държани поотделно. Така че, точния размер на риска не е на нивото на риска за
отделен актив, а на диверсифицирания портфейл от акции. Това е логиката, която се
крие зад Модела за оценка на капиталовите активи (CAPM). CAPM е само един
модел на равновесие на риска и възвръщаемостта, с нереалистични
предположения. (Malcolm Baker B. B., 2009, p. 5)
Табл1. Възвращаемост от квинтил волатилност, 1968,01.- 2008.12. (Malcolm Baker B.
B., 2009, p. 12)
Панел А: β данни
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Панел Б: α данни

Източник: Бейкър е формирал портфейл чрез разделяне на общите данни от CRSP на пет равни по размер
клетки чрез метода на квинтилите за да проследи изоставането на бета и алфа.Стандартните отклонения са
измерени като са използвани пет годишните месечни данни. Възвращаемостта на пазара
и безрисковия
коефициент
от са от френския уебсайт Кен. Средната възвращаемост е получена от месечната
възвращаемост умножена по 12. Стандартното отклонение/SD/ и проследяване на грешката са месечните
стандартни отклонения, умножени по корен квадратен от 12.

Поведенческо обяснение/ behavioral explanation/- Ако отговорът не е в
риска, тогава какво остава? Авторите на този модел смятат, че три неща са зад
аномалията, която се наблюдава: поведение на инвеститорите по-малко
рационално, отколкото напълно рационалното, границите на арбитраж, и простия
закон на смесване. (Malcolm Baker B. B., 2009, p. 4)
Разгледани са първите две възможности, а по-късно и закона на смесване. В
неефективен пазар, грешното определяне на цената идва от комбинация от две
неща. Първо, някои инвеститори не са напълно рационални. Това предположение не
е трудно да се направи, с малко проверка или самоанализ. Тези инвеститори се нар.
„шумни търговци”/noisy traders/. Второ, трябва да има ограничения за арбитраж.
Това означава, че умните пари трябва да бъдат по-малко, отколкото напълно
конкурентните, говорейки за преимуществото на ценообразуването, създадено от
„шумните търговци”. Тази основна логика е в основата на поведенческите финанси.
Това е лесно да се каже, че шумът, създаден от някои търговци и границите на
арбитраж са виновни за всяка аномалия в данните. Това е малко по-трудно да се
обясни със специфичен механизъм. Каква е скритата психология, която води до
предпочитание за летливи запаси? И защо не успяват умните институции да
запълнят празнината, между надценени ниско волатилни запаси и подценени високо
волатилни запаси достатъчно, за да се компенсират всякакви ирационални
търсения? Малколм Бейкър и неговите съавтори посочват три пристрастия, които
действат в тази ситуация (Malcolm Baker B. B., 2009, p. 7): предпочитание за
лотарии, представителност и самоувереност. Всяка от тях има своите корени в
началото на работата на нобеловите лауреати -психолозите Канеман и Тверски (КТ).
За целта, всеки води до по-малко от напълно възможното рационално увеличение
на търсенето на високо волатилни запаси.
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Управленски заблуди /managerial biases/- Репрезентативността се свежда
до това, че за репрезентативни се приемат оценките за вероятностите и изходите от
онези случайни събития, които в по-голяма степен съответстват на личния опит на
вземащите решение. На шега това явление може да се нарече “закон” на малките
числа. На база на анализа се обосновава, от какво трябва да се пазят мениджърите
и експертите, склонни към такива оценки при независими случайни събития:
□ от грешката на “играча”, който вярва, че след серията загуби задължително
трябва да следва печалба (в действителност, вероятността за печалба изобщо не
зависи от броя предхождащи загуби);
□ от грешката на “горещата ръка”, при която се надценяват шансовете за
успешен изход на случайно събитие, когато “играта върви”;
□ от явлението “любима алтернатива”, когато някое сполучливо решение или
оценка се закрепя емоционално към опита на лицето и неоправдано се пренася и
върху ситуации, изискващи вземането на съвсем други решения;
□ от грешката “нерегресивна прогноза”, когато вероятността за един или друг
изход в прогнозата се приема като по-голяма, макар новия ред от събития да не се
различава по някакви съществени признаци от предишните.
Едно от направленията на поведенческите корпоративни финанси изучава
поведението на ирационалните мениджъри работещи на ефективни капиталови
пазари. Под ирационално управленско поведение, се има предвид поведение, което
се отклонява от рационалните очаквания и води до максимизиране на очакваната
полезност от мениджъра. Не се интересуваме от рационалното морално поведение
на опасност, като завладяване на сграда, кражба или обикновен стрес в този случай.
(Malcolm Baker J. W., BEHAVIORAL CORPORATE FINANCE:AN UPDATED SURVEY,
2011, p. 54) Авторите на цитираното по-горе заглавие са представили ситуации,
когато мениджърът вярва, че той всъщност е близо до максимизиране на стойността
на фирмата и този процес, някои от схемите за обезщетение - но в действителност
се отклоняват от тази цел. Психологическата и икономическата литература,
свързани с разбирането на управленското поведение са тясно свързани. За М.
Бейкър 1 основните причини са, че индивидите не винаги мислят логично, нито пък те
преобразуват даден набор от убеждения в решенията по последователен и
рационален начин. Това напомня определенията на инвеститорските настроения и
нерационално поведение, които се проявяват в момента на участие на пазара и
кетъринг проучвания. Тези три склонности са разгледани в контекста на вземане на
управленски решения.
Ограничаващо управление/ limited governance/- За да им окаже влияние на
по-малко рационалните мениджъри, корпоративното управление трябва да се сведе
до възможността да ги принуди да взимат рационални решения. Това е аналогично
1

Авторът е направил специално разработката за NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH- BEHAVIORAL
CORPORATE FINANCE:
AN UPDATED SURVEY, Baker, M.,Wurgler,J., NBER, Cambridge, 2011
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на изискването за ограничен арбитраж при подхода пазара на времето /market
timing/. Ако приемем, че ограничителното управление, не е по разумно от
ограничения арбитраж. При отсъствието на надеждни ценови котировки, кредитните
рейтинги започват да играят ключова роля в оценяването на неликвидните
структурирани кредитни продукти. Все пак професионалните инвеститори са наясно,
че рейтингите имат някои свои недостатъци. Първо те са създадени да оценяват,
ето защо се стремят да създадат кошници от ценни книжа, които ще осигурят
кредитен рейтинг ААА. Второ- пазара на рейтинги е твърде олигополистичен. Трето нерядко агенциите за кредитен рейтинг са субект на конфликт на интереси, тъй като
клиентите им са предимно емитентите на продуктите, на които агенциите присъждат
рейтинги. Също стойността на активите тясно е свързана със ликвидността им, а
този факт не се оценява от агенциите. (Malcolm Baker J. W., BEHAVIORAL
CORPORATE FINANCE:AN UPDATED SURVEY, 2011, p. 55).
Проблем на
“закопчаването” на знанията на ръководителите и експертите с практиката на
деловите решения е и това как те сами най-често оценяват своите решения и как
тези оценки могат да влияят върху дейността им по време и след избора. Често
срещаното явление “прекомерна увереност след взетото решение” се обяснява със
склонността на лицата да търсят в паметта си фактите и аргументите, които
потвърждават правилността на решението, а не тези, които му противоречат. Тази
склонност към потвърждаване е и причината за собственото надценяване на
правилността на вземаните решения от много субекти.
Ограничената рационалност /Bounded rationality/ - Може би най-простото
отклонение от бенчмарк на пълната рационалност е
с името ограничена
рационалност, въведено от Саймън (1955) (Malcolm Baker J. W., BEHAVIORAL
CORPORATE FINANCE:AN UPDATED SURVEY, 2011, p. 55). Ограничената
рационалност предполага, че някакъв вид когнитивни съждения или събиране на
информация пречат на агентите да вземат напълно оптимални решения.
Ограничено рационалните мениджъри се справят със сложността, чрез
използване правилата на палеца, чрез което се гарантира приемливо ниво на
производителност и, надявайки се да избегнат тежки пристрастия. Ограничената
рационалност предлага разумно убедителна мотивация за финансовите правила на
палеца, които мениджърите обикновено използват. Трябва да отбележим някои от
тях смятат, и нарушенията, които те създават.
Оптимизмът, самоувереност и надменност /Optimism, overconfidence and
hubris/- Повечето изследвания в управленската литература на пристрастията са
фокусирани върху илюзиите на оптимизъм и самоувереност (Malcolm Baker J. W.,
BEHAVIORAL CORPORATE FINANCE:AN UPDATED SURVEY, 2011, p. 56).
Илюстрирайки оптимизъма, известен автор констатира, че индивиди вярват и са
по-склонни от средното да изпитат положителни бъдещи събития в живота
(например, притежаващи собствен дом, да живеят до 80) и по-малко склонни да
изпитват негативни събития (да работят, разболяване от рак). Илюстрирайки
самоувереността, като лично качество, а също и оптимизъм, автори са
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констатирали, че 82% от студентите от изследвана извадка, те се поставили сред
първите 30% от безопасните шофьори.
Има основателни причини да се обърне внимание на тези конкретни
пристрастия на ръководните настройки. Те са силни и здрави, които са констатирани
в много случаи, дори при настоящи мениджъри. Второ, тези управленски решения,
могат да се вземат при излючително сложна обстановка, където самоувереността е
силно изразена, и което намалява способността за отказване на пристрастяването
чрез обучение. Трето, тези пристрастия сравнително лесно могат да се интегрират в
съществуващите модели. Оптимизмът обикновено се моделира като надценяване
на средна способност или резултатите и самоувереността като подценяване на
отклоненията. Малколм Бейкър във своя модел отбелязва и анализира
последствията от прекомерен оптимизъм, а също и ситуациите на проява на
самоувереност, които довеждат до различни последствия.
Накрая, самоувереността води до поемане на повече риск. Тези мениджъри,
които са по - самоуверени се представят като цяло доста по- добре /по-лошо/,
отколкото останалите. Дори даден мениджър да е роден без пристрастия, описани
по-горе, той по-лесно ще поеме отговорност за успех, отколкото за провал.
Инвестиционна политика. (Malcolm Baker J. W., BEHAVIORAL CORPORATE
FINANCE:AN UPDATED SURVEY, 2011, p. 60) Ако няма оптимална капиталова
е равно на нула, мениджъра няма да може да издаде
структура, то следва че
равностойност равна на нула, и тогава не съществува взаимодействие между
финансирането, вътрешните фондове и инвестициите, в този случай оптимиста
мениджър ясно свръхинвестира: е по-малко, от е единица.
Нуждаейки, се от безпристрастност /справедливост/, сме близко до
ситуацията на малко сътресение, или до загуба на разполагаемите инвестиции. Така
в тази ситуация, инвестициите могат да бъдат силно свързани с загуби на облаги и
дивиденти, контролирани благоприятни възможности за инвестиции. Това е основа
за поведението, основано на свободния паричен поток. Но вместо да получат лично
облагодетелстване от упражняването на контрол, мениджърите са просто
оптимистични и свръхинвестират от настоящите ресурси. Ливъриджа намалява
степента на свръхинвестиране чрез увеличаване на , като по този начин нараства
собствения капитал, чрез издаване на акции, и намаляват инвестициите.
При по-сложни спецификации, тези заключения могат да се променят. Един
мениджър може да бъде оптимист по отношение на активите, в случай, че няма
достатъчни инвестиции, това е обикновено така когато фирмата няма достатъчен
капацитет за заемане на дълг.
Финансова политика. Един мениджър оптимист никога не продава
собствения си капитал, освен ако не се налага. Ако е налице горна граница на
ливъриджа / е по-голямо от нула в случая/ оптимизма определя взимането на
финансовите решения: мениджъра разчита на вътрешния капитал и дълг, и
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използва външни източници само в краен случай. Отново други несъвършенства,
могат да смекчат антипатията към вътрешния капитал. Ако управителят на фирмата,
не е склонен да запази стойността на собствения капитал, той може да предприеме
издаване на акции на стойност по-ниска отколкото, смята че това си заслужава.
Управленската самоувереност може да има различен ефект върху
капиталовата структура, от този ефект на оптимизма, според специалисти. Ако
самоувереността се моделира като подценяване на риска на доходите,
мениджърите могат да видят като подценен техния дълг и като твърде скъп източник
на капитал. В изпъкване на собствения капитал, от друга страна кара мениджърите
да смятат собствения капитал като надценен. Достатъчно е да се каже, че
теоретичните прогнози за ефекта на оптимизъма и самоувереността относно
капиталовата структура са малко чувствителни към моделирането на рамката.
Други корпоративни решения. Това не е толкова лесно да се включат и
други решения в тази рамка. Предвид дивидентната политика. Ако управителят е
по-оптимистично настроен относно бъдещите парични потоци и активи от източници,
различни от външните инвеститори, той може да прецени изплащането на
дивидента, като по-устойчиво, сигурно. От друга страна, ако той оценява
възможностите за финансиране, и бъдещите възможности за инвестиции,
мениджъра може да не е склонен да увеличава дивидентите и да задържи
вътрешните фондове вместо това. Този анализ изисква по-динамичен модел на
инвестициите и паричния поток и разлагане на стойността на фирмата на активите,
източниците и възможностите за растеж.
Сигнали на поведение/ behavioral signaling/- Този поведенчески подход към
корпоративните финанси е в зародишна фаза. Заслужава да се разгледа заедно с
по-зрели изследователски рамки, защото неговите теоретични особености са сякаш
обещаващи.
(Malcolm Baker J. W., BEHAVIORAL CORPORATE FINANCE:AN
UPDATED SURVEY, 2011, p. 75). Моделът включва квази рационални инвеститори,
така в концептуален смисъл той попада между пазара на времето/ market timing/ и
изследователския кетъринг, който включва ирационални инвеститори, и
изследването на управленските заблуди, които включват напълно рационални
инвеститори.
Основната идея на моделите за сигнали на поведение, е че те разделят на
добри и лоши модели, според това кое действие е по-важно или не за тях. В
корпоративните финанси, класическите приложения включват модели на
капиталовата структура, дивидентни модели, модел за конвертируем дълг, модели
за IPO оценяване. Въпреки, че механизма на сигналите за поведение, варира между
всички тези модели, има стандартни предпочитания и рационални очаквания
характерни за всеки вид. Определяща характеристика на поведенческите модели за
сигнали на поведението, е, че сигнализационния механизъм
произтича от
нестандартни предпочитания или осъдителни пристрастия. Моделът на дивидентна
политика, разгледан от М. Бейкър е пример за това. Той разчита на перспективата от
предпочитания към теорията и на и тясното рамкиране.
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Няма стандартна теоретична рамка, която да очертае ситуацията тук и по това
време. Наистина, има много поведенчески нарушения на конкуренцията, които
може да се представят базирайки на модела за сигнали на поведение като при
всеки може да има малко по-различно изпълнение и прилагане. Разгледан е
конкретно модела за дивиденти, при подхода за сигнали на поведението.
Основната цел на дивидентния модел, като разновидност на модела за
сигнали на поведението, е да се обясни защо фирмите плащат дивиденти на всички.
Други цели са да се хвърли светлина върху други особености на дивидентната
политика. (Malcolm Baker J. W., BEHAVIORAL CORPORATE FINANCE:AN UPDATED
SURVEY, 2011, p. 76). Те включват факта, че дивидентите често не са повишавани,
или се намаляват за дълготрайни участници, което намаляване се приема
изключително негативно. Малколм Бейкър и неговите съавтори представят в своята
разработка теоретичната рамка, след което и емпирични доказателства.
Механизма на сигналите се основава на нестандартни предпочитания на
инвеститорите. По-специално, той се основава на позоваване на зависимостта от
склонността на инвеститорите да отбягват загуби /loss aversion/ в модела на
Канемен и Тверски (Malcolm Baker J. W., BEHAVIORAL CORPORATE FINANCE:AN
UPDATED SURVEY, 2011, p. 76). Д.Канемен и А.Тверски установяват също, че
нагласата на хората към риска силно зависи от формулировката на задачата при
избора: те обикновено избягват риска, за да получат гарантирани (според
формулировката) придобивки, но предпочитат риска, за да избегнат гарантирани
(според формулировката) загуби. Явлението е наречено “ефект на обременяването”.
Първата ключова съставка на модела е, че нивото на референтна точка на
дивиденти, е обективна функция на инвестирането. Склонността на инвеститорите
да отбягват загубите, се изразява по следния начин: негативният ефект от $0.01
спад при дивидентите под референтната точка е по-голям, отколкото положителния
ефект от повишение с $0.01 на дивидентите. Втората основна съставка е, че
мениджърът се грижи за текущата оценка за стойността на фирмата, както и в
дългосрочен план за благоденствието на инвеститорите.
Заключение
Могат да се поставят няколко отворени въпроса за бъдещи изследвания
(Malcolm Baker J. W., BEHAVIORAL CORPORATE FINANCE:AN UPDATED SURVEY,
2011, p. 84):
- Съществуващата литература разглежда двата подхода поотделно, но
историите за ирационалния мениджър и ирационалния инвеститор може да
съществуват и заедно. Дали модел, който ги разглежда заедно , би довел до нови
прозрения ?
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- Какви са обясненията за поведението на неотдавнашната финансова криза?
Barberis (2011 г.) започва да свързва точките. (Malcolm Baker J. W., BEHAVIORAL
CORPORATE FINANCE:AN UPDATED SURVEY, 2011, p. 84)
- Как се отрази на банковата система, липсата на ефективност на
капиталовите пазари ? Трябва регламент, който да изолира цялата система от
балони. Ако това се случи, то с по-големи капиталови регулации или по-тесни ?
- Деривативните инструменти- най-забележителното в съвременната история,
суаповете за кредитно неизпълнение (CDS) и CDO- склонни ли са да се оценяват
погрешно /mispricing/. До каква степен те правят корпоративните резултати по ефективни чрез намаляване на предишната предварителна цена на капитала, чрез
ефективно споделяне на риска или чрез предсказване, подразбиране? До каква
степен те са източник на погрешно определяни цени, които се разпространяват в
дълг и увеличение на цената на собствения капитал?
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THE STRATEGIC MOVES OF SUCCEEDING COMPANIES IN BULGARIA
MIDST THE WORLD FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS
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СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ХОДОВЕ НА УСПЯВАЩИТЕ КОМПАНИИ В
БЪЛГАРИЯ ПО ВРЕМЕ НА СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА И
ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА
гл. ас. д-р Кирил Димитров, катедра “Индустриален бизнес”, Университет
за национално и световно стопанство – гр. София

Резюме: В настоящата статия се проучват стратегическите ходове на
преуспяващите индустриални организации, официално огласили някои аспекти
от своите постижения в бизнеса с местната общност чрез участието си в
годишните изследвания на водещите икономически издания в България. Тук
проличава, че успехите в бизнеса са възможни, дори и в отраслите - най-дълбоко
засегнати от Световната финансова и икономическа криза.
Ключови думи: фирмена стратегия,
управление на кризи, стратегически мениджмънт;

индустриални

организации,

Abstract. The current article is aimed at surveying the strategic moves of highperforming local industrial organizations that officially shared some aspects of their
business achievements with local communities, participating in the surveys of leading
periodicals in Bulgaria. It reveals that business success is possible even in the economic
industries most affected by the World financial and economic crisis.
Keywords: company strategy, business strategy, industrial organizations, crisis
management, strategic management.
JEL classification: L100, L190, L200, L210.
1. Introduction (survey actuality)
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The world financial and economic crisis affected Bulgaria by means of decreased
orders for the local export-oriented companies and tightened lending conditions by the
subsidiaries of foreign banks that represent the majority of financial institutions, operating
on the local market. All this led to widespread business profit shrinkage and a bit later on
to higher unemployment rates. In fact the economic perspective of the crisis prevails
because Bulgaria functions within the terms of enacted currency board, although two
potential dangers have threatened the financial stability of the national economy for three
years, i.e.:

The sluggish reactions in the spending manner of the public sector due to
regular governmental change, slow pace of needed reforms, etc. and

The financial situation in Greece, that controls above 30% of the local
banking sector.
It may not be said that all the companies from most of the economic branches
suffered to the same extent. For example the entities in the Pharmaceutical industry, the
Energy sector and to some degree the so-called Public utilities came to be spared by the
crisis and it was quite easy for their managers to continue the successful development of
their organizations. At the same time economical branches as construction, transport,
metallurgy, machine-building and others were deeply affected by the crisis, shrinking to
great extent the annual production volumes in comparison to the boom years before 2008
(see figure 1).
Figure 1. The impact of world financial and economic crisis on different industries.

Source: [Capital, 2010]

So, it is not surprising that a sequel of laments by leading businessmen, politicians,
public opinion figures, scientists and higher public officials followed as an array. “The
obituary” of local business was created in advance to the forthcoming and aggravating
business environment conditions. It is true that the current event of difficulty is the first
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capitalist global crisis that has rushed on our economy since the 1930s. For sure, it may
be true that the socialist period of development in the national economy has led to deeper
changes in societal values, as well as the transition period that followed. So it is not
surprising that the current situation looks a bit more bewildering and upsetting than it is in
reality, because the majority of local managers lack a functioning pattern of shared basic
assumptions, learned by them in the process of repeatedly successful solving the
problems in the industrial organizations, concerned with external adaptation and internal
integration (Schein, 2004). There are almost no valid scenarios of appropriate
management initiatives, created by current generations of managers or taught to them by
the earlier generations of business leaders as the correct way to perceive, think, and feel
in relation to those problems, arising in the crisis.
Figure 2. The bounces of industrial companies in Bulgaria in the continuum of local crises
during the last two decades. Source: [Dimitrov, 2011]
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On the other hand it may not be considered that business leaders of local industrial
companies do not have enough experience with passing through local crises in the
transition period (see figure 2). But the observed behaviors of “wait and see” – deliberate
abstaining from interventions or asking for direct help from the state – forbidden by the EU
legislation, in the crisis among a number of managers just reveals that the learning
chances from the last two decades have not been utilized to full extent, i.e. the
experienced difficulties in business were not accepted and used as key marker events for
changing the set of basic assumptions, ruling dominating cultures in many local entities,
leading to formulation of a (new) company vision, mission or credo to be implemented by
145

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 1(4)/2011

ISSN 1314-0582

adequate change programs in the everyday management decisions and business activities
of the personnel (Schein, 2009). It seems that most of the managers in local industrial
organizations unconsciously rely on evolutionary culture change mechanisms. Considering
the fact that only a small number of local organizations have passed through the longest
possible life period of maximum 21 years as private entities, it sounds logical that
managers’ choices of culture change mechanisms is limited to those appropriate for
companies in their founding and early growth stage. The potential of deeper cultural
changes, associated with the midlife, maturity and decline stages of organizational life,
remains inaccessible for the majority of industrial organizations or underutilized in the
minority of them with longest existence because of demonstrated risk-averse management
behavior, conflict of interests or total incompetence.
That is why it comes of great importance to study the “strategic moves” in the
current crisis, undertaken by the minority of industrial organizations that succeeded in
adapting to the changing business environment conditions in due course, thus increasing
their profit levels or becoming leaders in minimizing.
2. Appropriate theoretical frames of potential strategic moves
The scientific interest is directed to company’s overall development strategy,
accepted as a bundle of chosen strategic characteristics (Campbell, Stonehouse, Houston,
2002). In this way some specific facets of chosen business strategy by each surveyed
industrial organization may be identified and analyzed. But “the skeleton” company’s
overall development strategy is supposed to be shaped by managers’ bodies,
implementing aspects of different theoretical classifications of strategy. “The place”, where
a strategy is actually carried out in the companies, becomes an interesting issue,
considering the options of:

entities;

Network level, created by following of different collaborative strategies by the


Corporate level which comes to existence in the headquarters of big and
diversified organizations and influences the other two levels;

Business level that is projected and implemented in the strategic business
units of a corporation (a holding company or consortium according to Bulgarian law),
provided the “span of freedom”, granted by the headquarters of the company. Of course
there may be collision between corporate and business levels, if the company is small or
medium-sized and operates in one business, but it is not the case if a difference between
corporate and business level of strategy is made by means of sources of superior
profitability (see figure 3);

Although functional level is not of prime interest, in fact some aspects of it
may come to surface as characteristics of the overall strategy of the entity.
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Figure 3. The difference between corporate & business level of strategy by means of
sources of superior profitability.
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The preferred positioning of industrial companies on the continuum of corporate
grand strategies secures important information about managers’ strategic choices
(Campbell, Goold, Alexander, 1994):

concentration strategy, vertical integration strategy and diversification
strategy are the options within the group of growth strategies;

entities;

following stability strategies comes as a second main alternative for the


the third path falls in the group of retrenchment strategies, i.e. turnaround
strategy, divestment, bankruptcy and liquidation strategy.
The main types of diversification strategies, used in the surveyed entities, may
substantially enrich “the strategic canvass” of success in crisis (see figure 4). Of course,
considering the sensitiveness of “strategic matters” for management boards, additional
information about diversification points of view, professed in the entities is unlikely to be
found. That is why the different approaches to diversification are not of prime interest, i.e.
portfolio approach, defining diversification as a desertion, the relation “diversification and
system approach” and conglomerate growth (Paunov, 1995).
Figure 4. Types of diversification strategies.
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Porter’s generic strategy framework provides the organization with three main
strategic moves: differentiation, cost leadership and focus. But they are not accepted only
as alternatives to include the ideas hybrid strategy framework in the analysis (Porter,
1980).
The product/market growth strategic framework may reveal business entities’
decisions, concerning produced products, related services and target markets (Ansoff,
1987). Since the survey encompasses succeeding companies in the current crisis, their
attempts to grow are a leading priority, depending on whether an entity markets
successfully new or existing products in new or existing markets. The original version of
this matrix provides the managers with the following options: market penetration, market
development, product development and diversification, each of which possesses specific
characteristics. On the other hand the revisited and expanded version of Ansoff’s matrix
provides the decision makers in the industrial companies with five strategic options, i.e.
maintenance of the current competitive position, improvement of the current competitive
position, harvesting and exiting from the market (business) (Campbell, Stonehouse,
Houston, 2002). It has to be noted that good performance of entities on markets is always
related to the implemented by them innovation strategies, although Bulgarian economy is
categorized as “the innovation gap” within the EU (Drucker, 1984; ARC Fund, 2008-2010).
On the other hand globalization of local business is a phenomenon that has not
happened during the transition period. That is why the five strategic postures, defined by
Porter are unlikely to be a part of “the armor”, equipped by local industrial companies, i.e.
global cost leadership, global differentiation, global segmentation and national
responsiveness are not affordable for their managers (Grundy, 2004). Additionally,
protected markets strategy is not allowed by the enacted EU legislation. The other side of
the same coin - the internationalization of local industrial organizations, proceeds with
pretty slow rates, but there are “leading stars” that make sense of studying the used entry
mode alternatives, i.e. direct exporting, overseas production or assembly, international
alliances and joint ventures, international mergers and acquisitions, international
franchising and licensing (see figure 5) (Campbell, Stonehouse, Houston, 2002).
Figure 5. Key characteristics entry mode alternatives.
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The reactions of local managers to the current crisis effects can be appraised by the
lens of a traditional classification of business strategies for crisis times, illustrating a set of
possible moves for local industrial companies, as follows (Paunov, 1995):

Terminating the business, personnel layoffs, sales of all the assets, including
the required legal steps to strike off the company from trade register.


Reformulating the current business strategy.



Implementing a strategy for an increase in revenues.



Implementing a strategy for a decrease in costs.



Implementing a strategy for a decrease or relocation of firm’s assets.


Creative search for any indirect form of subsidies from the state, because
giving “direct help” to business entities is forbidden by EU regulations.
It is logical to be assumed that most of the local industrial companies pursue
simultaneously more than one of the presented options in theses turbulent times,
according to the extent to which the crisis affected their industry and particularly their entity
and the established competition levels and approaches among business rivals (Kotler,
Caslione, 2009). Other classifications of business strategies may be added too, i.e. blue
ocean concept, military source, chess and poker, but it is considered that their application
either not widespread or not mentioned because of “firm security” issues (Wilson, Gilligan,
2009).
3. Survey methodology
The investigative approach to current crisis analysis concentrates on surveying the
undertaken strategic moves of the so called “succeeding industrial companies” during the
last 2-3 years, without setting any limitations on the industry (or industries) they operate in.
Here, “success rating” is based on two different provisos, depending on the dominating
situation in a definite industry, as follows:

A succeeding company is one that has an increase in its profits for the last 34 years (from 2008 up to now);

A succeeding company is one that has undergone the least decrease in
sales (or profits) in comparison to its competitors;
The primary information in this research is acquired by careful selection and
analysis of official publications, representing results from annual business surveys,
accomplished by the analytical units and/or partners of leading economical periodicals in
Bulgaria, i.e. newspaper “Capital” and newspaper “Bonnier Pari”. The first economic media
concentrates its interest on the biggest companies. The second one defines profit margins
as a priority which allows not only the biggest industrial organizations to be included in the
“high-performing group in the crisis”, but also medium-sized and even small ones. In fact
the information of used business strategies with some details of their characteristics
represents:
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Direct citations of “spoken words”, i.e. business strategy labels, either by
directors of these companies during interviews with economic journalists, or by the
analyzers themselves;

Relying on “strategy theory”, the researcher made logic conclusions of
implemented business strategies in the companies, constructing summaries of proclaimed
specific stories of organizations’ successes, structured as different sets of successive
events, described by citations of managers’ words or economic journalists’ analyses.
Finally a list of the followed overall business strategy in different industrial organizations
was created, revealing in some cases even specific strategic attributes.
Reliability of information is guaranteed to a great extent by widespread Bulgarian
people’s cultural trait to talk big, while professing the achieved excellent results of their
companies and retell “the story” (in some cases maybe with features of saga or legend) in
public on the pages of specialized economic media. Thus, a list of 47 “succeeding
organizations” was created. On the other hand the researcher recognizes the acting
assumption that people in general blow their own trumpets only when they achieve
success and hide the dark sides of their failures. So it is normal to assume the existence of
respondents’ unwillingness to share “sensitive” company information during interviews.
That is why some survey limitations were defined, as follows:

The components of company model for coping with crises can not be studied
directly by reading and analyzing firm documents. That is why circumstantial conclusions
about these components may be made by means of surveying the professed strategic
postures or undertaken anti-crisis measures and executives’ attitude, associated with the
current business situation.

Detailed information of implemented company strategy is not accessible in
the majority of the industrial organizations. That is why researcher’s interest is directed
only to strategical aspects, shared by executives in public.

The “strategy” research was directed only to succeeding companies whose
managers were not afraid of sharing their stories with the local community in search of
respect and admiration - a necessary corporate social responsibility initiative.
4. Survey results
The survey includes 47 companies – 22 from the annual business research,
accomplished by the team of newspaper “Capital” and 25 firms from the annual business
research, presented in the enclosures of “Bonnier Pari”. Surveying of the succeeding
companies in the crisis generates important knowledge of the portfolio of strategic moves
that brought “success” in these leading industrial companies, nevertheless the turbulence
in the environment (see table 1).
On this base certain nuances may be outlined. First, the current crisis is defined
and wisely used as a favorable period for design and implementation of production related
investments by the majority of executive boards in leading industrial organizations.
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Table 1. Attributes of implemented business strategies by profiting industrial companies.
$x_1MR Frequencies

Responses

a Dichotomy group tabulated at value 1.
Strat_movesDecrease in the number of personnel (dow
freq(a)
Export
Cost optimization /leadership

N

Percent

4

3.8%

8.5%

10
9

9.4%
8.5%

21.3%
19.1%

Innovation strategy
Production related investments

13
16

12.3%
15.1%

27.7%
34.0%

Marketing related investments

4

3.8%

8.5%

Site relocation

1

.9%

2.1%

Related diversification

5

4.7%

10.6%

Unrelated diversification
Fulfillment of ecological requirements
Position defense
Organizational restructuring
Market development

1
6
1
1
2

.9%
5.7%
.9%
.9%
1.9%

2.1%
12.8%
2.1%
2.1%
4.3%

Employee training

5

4.7%

10.6%

EU funding/ loans

7

6.6%

14.9%

High quality standards

9

8.5%

19.1%

Reasonable pricing

5

4.7%

10.6%

Increase in productivity
Sustainable development strategy
Corporate social responsibility

2
2
1

1.9%
1.9%
.9%

4.3%
4.3%
2.1%

Differentiation strategy

2

1.9%

4.3%

106

100.0%

225.5%

Total

Percent of Cases

Second, the innovation strategy proved to be the driver of effectiveness and
efficiency improvements in leading industrial organizations, as well as the introducing of
new products and/or services, but predominantly on existing markets. It may also be
interpreted as a vivid manifestation of implemented differentiation strategy in comparison
to firm’s competitors.
Third, the export seems to be the preferred entry mode alternative, concerning
presence on foreign markets by leading companies, because it requires the lowest levels
of exercised control by the producer and minimum required resources in comparison to
other moves such as licensing, joint venture and wholly owned subsidiary. It is obvious
that executives in the succeeding companies are cautious in their initiatives and risk avert.
Fourth, cost optimization/ leadership is the next most powerful strategic move,
implemented by leading companies, which comes of great importance for the long-term
firm-level competitiveness, considering the comparatively lower value added of Bulgarian
export in comparison to elder EU member states.
Fifth, keeping “High quality standards” became a priority for executives of leading
industrial companies, since international acknowledged certification is a preliminary
condition for establishing lasting advantageous relations with partners from developed
countries.
Sixth, apparently the EU has its share of contribution to the sustainable
development of the local economy, but the positive effect of Bulgaria’s membership in it
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has not reached its peak yet, because many industrial companies demonstrate low quality
management and still find difficulties in embracing (preparing and managing projects) the
EU institutions’ offers in the forms of given cheap loans or free funding through the active
programs, comprising the National frame of reference (2007 – 2013).
Seventh, the strategic move of fulfillment of ecological requirements comes to be
an important tool for executive boards of leading organizations, too. But its wider
application is associated with production decreases as a result of the crisis in some of
“otherwise” succeeding companies, all of which belong to the group of privatized industrial
enterprises that 20 years and more ago comprised the backbone of Bulgaria’s economy.
Now their managers have time and resources to modernize the production processes
without necessarily rejecting clients’ orders. On other hand these investments are not the
first priority in managers’ heads and their implementations have been delayed at least
several times during the last decade, because they are not strongly related to the bottom
line. In fact, the strict end terms of EU contemporary ecological requirements forced the
managers to make expenses in this sphere, even during the crisis. Such requirements
were included in the clauses of the privatization contracts during the period 1998 – 2001,
but were not kept by the new owners, but the Post-privatization control agency did not take
legal actions against them.
Eighth, minority of the leading companies officially declare “reasonable pricing”,
“employee training”, “related diversification”, “marketing related investments” and
“decrease in number of personnel (downsizing) as attributes of their company strategies.
Ninth, there is negligible use of strategic moves as site relocation, unrelated
diversification, organizational restructuring, and efforts, directed to achievement of
increase in productivity, because all these are considered a bit more riskier.
Figure 6. Preferred strategic moves by the managers in the succeeding industrial
companies.
Reas onable pricing
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EU funding/ loans
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Tenth, ideas of other perspectives to formulation and implementation (or explicit
classifications) of corporate/ business strategies such as marshal arts or military strategy,
and games of poker, chess or bridge, proved not to be preferred by the managers in the
surveyed industrial organizations, since position defense is mentioned only once.
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Eleventh, the officially proclaimed and desired strategic alternatives by the
researchers and by the quasi-state institutions, such as sustainable development strategy,
and corporate social responsibility are reported by a minority of leading enterprises. The
widespread strategic choices among the managers of high-performing companies are
shown on figure 6.
The available and retrieved data provided additional information about 31 of the
total group of 47 leading industrial organizations, illustrating some related specific facets of
the generally defined bundles of overall company’s development strategy or 66%. The
most interesting cases are presented below (see table 2).
Table 2. Related facets of bundles, comprising an overall company’s development strategy
#

Industry

1.

Foodstuff
industry
Foodstuff
industry
Chemical
industry
Glass industry

2.
4.
5.

The bundle of overall company’s
development strategy
(a) Marketing related investments; (b)
Production related investments;
(a) Site relocation; (b) Production related
investments
(a) Production related investments; (b)
Fulfillment of ecological requirements
(a) Position defense; (b) Production
related investments

6.

Chemical
industry

(a) Cost optimization/ leadership; (b)
Organizational restructuring; (c)
Decrease in the number of personnel
(downsizing)

7.

Machine building

(a) Innovation strategy; (b) Market
development; (c) Production related
investments;

8.

Construction

9.

Construction

10.

Construction

(a) High quality standards; (b)
Reasonable pricing; (c) Export; (d)
Employee training; (e) Production related
investments; (f) Increase in productivity
(a) Cost optimization/ leadership; (b)
Reasonable pricing; (c) Related
diversification; (d) Employee training
Cost optimization/ leadership

11.

Construction

EU funding/ loans

12.

Foodstuff
industry
Furniture, sports
equipment
Construction
Energy
production

High quality standards

Foodstuff
industry

(a) Fulfillment of ecological requirements;
(b) EU funding/ loans; (c) Cost
optimization/ leadership, (d) Export, (e)
High quality standards, (f) Innovation
strategy

13.
14.
15.

16.

(a) Reasonable pricing; (b) Innovation
strategy
EU funding/ loans
(a) High quality standards; (b)
Sustainable development strategy; (c)
Production related investments

Related specific facets
(a) Increased expenses in media advertising;
(b) Working conditions improvements
Concentrating production activities in Bulgaria
(a) Investment in new production capacity; (b)
Modernization of production might
(a) Maintenance of production volumes without
radical changes and cataclysms; (b)
Investment in new production might
(a) Stick to the core activities/ competences;
(b) Discontinuing of unprofitable activities; (c)
Production processes optimization; (d)
Transport activity is transformed into a
separate company
(a) Investments in production processes are
associated with achievement of potential
decrease in prime cost; (b) Increase in
production capacity
(a) Doesn’t work with subcontractors; (b)
Shorter terms of project accomplishment; (c)
Use of modern equipment; (d) Increase in
production capacity
(a) Lower profit margins; (b) Investment in
human capital development;
Decrease in expenses in the sphere of:
employee remuneration, technical equipment,
and building plots.
Participation in infrastructure projects, funded
by EU
Collaboration in working out and
implementation of new quality standards
(a) Active search of clients; (b) Higher work
dynamics; (c) Lower profit margins
Participation in infrastructure projects.
(a) ISO certificates for quality, environment,
and health and safety work conditions, change
in management philosophy; (b) Change in
policy of property expropriation in front of the
mining activities; (c) Successful management
characteristics: modern strategy, proactive
policy, innovative thinking and hiring
appropriate employees; (d) Timely payments
to the partners; (e) Modernization of equipment
ISO 14000, energy efficiency projects,
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#

Industry

17.

High-tech

18.

Non-ferrous
metallurgy

19.

High-tech

20.

Construction

21.

Energy
production
Brewing

22.

23.
24.

Ferrous
metallurgy
Wine

25.

Construction

Том 1(4)/2011

The bundle of overall company’s
development strategy
Innovation strategy

(a) Innovation strategy, (b) EU funding/
loans, (c) Production related investments,
(d) Fulfillment of ecological requirements
(a) Employee training, (b) Innovation
strategy, (c) Production related
investments, (d) High quality standards
(a) High quality standards, (b) Increase in
productivity, (c) Reasonable pricing, (d)
Cost optimization/ leadership
(a) Fulfillment of ecological requirements,
(b) Sustainable development strategy
(a) Corporate social responsibility, (b)
Differentiation strategy, (c) Innovation
strategy, (d) Production related
investments, (e) Marketing related
investments
(a) Cost optimization/ leadership, (b)
Production related investments
(a) Export, (b) High quality standards, (c)
Reasonable pricing, (d) Differentiation
strategy, (e) EU funding/ loans
(a) EU funding/ loans, (b) Employee
training, (c) Production related
investments

ISSN 1314-0582

Related specific facets
Free will and search of the necessary quantity
of disorder in electro physics, to embrace
doubts, while walking the winding road to
clarity, and support of experiments.
(a) Modernization of production processes, (b)
Participation in infrastructure projects, (c)
Increase in production capacity
German order – Bulgarian enthusiasm
(a) First, infrastructure is built, then the houses
are erected; (b) Shorter terms of project
accomplishment
Maintenance of a health and work safety
information management system
(a) Updating product portfolio, (b) Investments
in development of company’s trade marks

The debtors perform the construction activities
at the site of the company.
Participation in EU projects
(a) New home shop – a new marketing
approach, (b) Construction of business parks,
(c) Participation in infrastructure projects, (d)
Investment in equipment

The results show that the companies from “Bonnier Pari” survey have revealed
more attributes of their strategic moves. The additional information from both surveys
provides the opportunity of making thorough analysis and reaching some more
conclusions. First, it may be inferred that the greater part of these companies that realized
lower degrees of utilization of current production capacity in the short run because of the
crisis-time impacts, have initiated projects for building new production sites or
modernization and/or increase in the current production might of existing production
facilities.
Second, the applied marketing instruments are limited to intensive advertisement,
establishment of closer relations with target clients and vendors of related services and/or
products. This situation may be accepted as a manifestation of low levels trust to modern
marketing approaches by the managers in these companies.
Third, a small part of them initiated efforts in the sphere of employee training which
costs may be shared by the company and EU funding, provided through different operative
programs, such as “Competitiveness” and “Human resources”. Considering lower levels of
client orders for some of the enterprises, this strategic move ensures the maintenance and
development of business specific employee skills, abilities and knowledge.
Fourth, a minority of them chose to restructure their product portfolios, thus
concentrating to producing products or delivering services through which higher value
added is generated. This facet in the strategic moves by some of the leading industrial
enterprises makes a stand against the traditional market orientation approach of the
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majority of companies to try to sell what they can produce, and not to pay attention to
customer preferences.
Sixth, unbundling of different functional spheres in the industrial organization as
separate companies is an old approach that is preferred again by some managers to
escape enacted law procedures during mass layoffs and spare labor costs, associated
with this process.
Seventh, a minority of companies dare reinvent their business model, trying to re/dis-solve in a better way the issues of their customers. Examples may be found in the
construction industry where a minority of companies first build the infrastructure, and then
buildings or create “new home shop” to deliver on the same site related services to its
clients as property financing sources, furniture sellers, etc.
Eighth, the current crisis is accepted as a key marker event by the senior
managers in a minority of leading companies and forced them to re-define their mission,
vision and/or credo, thus initiating substantial organization culture changes in order to
improve form’s external adaptation and internal integration.
Ninth, a minority of leading organizations try to cooperate with their partners in an
innovative way. For example a company may not take legal actions against a debtor, but
invite the other company to deliver certain necessary services.
Tenth, as a whole it may be concluded that managers of the succeeding companies
share a long-term orientation to lower profit margins and tolerate higher levels of discipline,
concerning contracted end-terms of implemented projects and due payments to partners.
Another interesting point is that companies in the survey used different numbers of
strategic moves, mentioned by interviewed managers or concluded by the researcher as a
part of basic bundle of overall company's development strategy. It is detected that the
majority of companies claim to use just one strategic move (42.6%) and the greater the
number of detected strategic moves, the less the number of applying organizations (see
table 3). Of course the overall business strategy has simpler content in small and mediumsized companies which has to be taken in account. On the other hand the sensitiveness of
this theme prevents managers’ sharing further details in their strategic moves in the crisis.
Table 3. Number of strategic moves, undertaken by industrial organizations as a part of
the basic bundle of company's overall development strategy.
Number of strategic moves
Valid
one strategic move

Frequency
20

Percent
42.6

Valid Percent
42.6

Cumulative Percent
42.6

two strategic moves

11

23.4

23.4

66.0

three strategic moves

6

12.8

12.8

78.7

four strategic moves

6

12.8

12.8

91.5

five strategic moves

2

4.3

4.3

95.7

six strategic moves

2

4.3

4.3

100.0

Total

47

100.0

100.0
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The number of the mentioned strategic moves in the periodicals is classified by the
concrete survey it belongs to, which can be seen on figure 7. On this base it can be
concluded that the “Bonnier Pari” survey gives more detailed information about chosen
strategic postures by industrial organizations in comparison to “Capital” survey.
It comes as a surprise, but 27.7% of the surveyed organizations operate in the
foodstuff industry, 19.1% function in the construction industry, and each of the following
four industries comprises 8.5% of the total number of surveyed enterprises, i.e. machine
building, chemical industry, high-tech industry and non-ferrous metallurgy. Table 4
presents a detailed view of the branches of industry the group of surveyed companies
belong to.

Figure 7. Number of mentioned strategic moves as a part of basic bundle of company’s
overall development strategy by different surveys.
The survey to which the
company belongs ...

50.0%

newspaper Capital
Bonnier Pari

Percent

40.0%
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20.0%

10.0%

0.0%
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strategic
move
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strategic
moves
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strategic
moves

four
strategic
moves
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strategic
moves
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strategic
moves

Table 4. Branches of industry the surveyed industrial organizations operate in.
Branches of industry
Valid
Pharmaceutical industry

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

2

4.3

4.3

4.3

Machine building

4

8.5

8.5

12.8

Foodstuff industry

13

27.7

27.7

40.4

Chemical industry

4

8.5

8.5

48.9

Glass industry

1

2.1

2.1

51.1

High-tech

4

8.5

8.5

59.6

Non-ferrous metallurgy

4

8.5

8.5

68.1

Construction

9

19.1

19.1

87.2

Furniture, sports equipment

1

2.1

2.1

89.4

Energy production

2

4.3

4.3

93.6

Ferrous metallurgy

3

6.4

6.4

100.0

Total

47

100.0

100.0
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But if surveyed companies are divided by periodical’s surveys, a richer picture
reveals. Only “Bonnier Pari” survey encompasses entities from industries as ferrous
metallurgy, energy production, furniture and sports equipment. On the other hand only
“Capital” survey includes entities from industries as pharmaceutical industry, machine
building and glass industry. High-performing organizations from economic branches of
foodstuff industry, chemical industry, high-tech, non-ferrous metallurgy and construction
are presented in both surveys, although with differences of the numbers of entities which
can be best notices in the construction sphere.
Figure 8. The participants in the two surveys by branches of industry.
The survey to which the
company belongs ...

Ferrous metallurgy
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It is evident that there are not only similarities, but also certain nuances in the
preferred strategic postures by the two groups of surveyed companies, formed by the
economic periodicals’ annual research (see figure 9). In both groups the companies prefer
“production related investments”, “export”, “innovation strategy”, “cost optimization
/leadership”, and “fulfillment of ecological requirements”. The nuances can be traced in two
directions:

First, the group, presented by “Bonnier Pari” competes on markets with
strategic moves as: “high quality standards”, “EU funding /loans”, “reasonable pricing”,
“increase in productivity”, “sustainable development strategy”, “differentiation strategy, etc.
The group of companies, presented by “Capital” did not mention all these. On the other
hand a small number of the members from the last group are the only ones that implement
“market development”, “organizational restructuring”, “site relocation”, “unrelated
diversification”, “decrease in the number of personnel (downsizing)”, and “position
defense”.

Second, “cost optimization /leadership”, “innovation strategy”, “fulfillment of
ecological requirements”, and “employee training” are preferred more among the “Bonnier
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Pari” group. On the other hand “export”, “marketing related investments”, and “related
diversification” are preferred more among the “Capital” group.
Figure 9. The preferred strategic moves and economic media survey the company belongs
tо
newspaper Capital
Bonnier Pari
Differentiation strategy
Corporate social responsibility
Sustainable development strategy
Increase in productivity
Reasonable pricing
High quality standards
EU funding/ loans
Employee training
Market development
Organizational restructuring
Position defense
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Unrelated diversification
Related diversification
Site relocation
Marketing related investments
Production related investments
Innovation strategy
Cost optimization /leadership
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Decrease in the number of personnel (downsizing)
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6. Conclusions
Nevertheless how companies define their successes and the dominating industryspecific conditions they operate in, it is evident that the World financial and economic crisis
has not overwhelmed the will for organizational survival and development, deeply
engrained in managers’ mindset in local organizations. Success proves to be possible
even in the industries most affected by the crisis, because of brilliant management ideas
that led to reinventing current business models, accepting needed change as opportunity
for growth and development and carefully appraising the associated risks for the entities.
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SOME ASPECTS AND PROBLEMS REGARDING THE PROFESSIONAL
MANAGEMENT IN SMALL FIRMS
Dimitar Popov
Abstract: Professional management is something that comes late in the
development of a small firm in most of the cases. Once started a small company's chief
goal is to achieve growth. In time the energy and experience of the entrepreneur who set
up the company may lead to stagnation. The limited vision and lack of necessary
institutionalization can put the firm's development at halt. Another drawback can be the
confidence of the founder who may lack the ability to delegate some of the decisionmaking to his subordinates. These and other considerations raise the need of a
professional manager to step in.
Key words: professional management, small enterprises, entrepreneurship,
organizational change
JEL code: M10
Defining professional management
The science of management can trace its origin over a hundred years ago with the
scientific work of Frederick Taylor and his “scientific management” where considerable
attention is being paid to optimization of working tools, timing operations and compiling
new working positions. Management is associated mainly with providing the best
mechanical use of the workers’ labour. Since then the subject of management has evolved
more towards the human aspect in therms of relations on the work place, “working climate”
and satisfaction of the job well done. People are perceived not as mere instruments but
also as personalities and their feelings and comfort is more and more taken into account.
Defining professional management can prove to be a difficult task. One possibility is
to base professionalism on personal qualities that would help in doing a better job or
achieving the organizational goals. This theory may prove to be too extensive as the
professional manager should have all the good qualities and it won't lead to a clear
criterion whether somebody is a professional manager or not. Other possibility is to define
professional management in relation to the position of the manager and the relation
between ownership and management. In accordance to the above professional manager
is defined as a manager who does not own the company he is managing or has a
minor share of its capital.
This definition gives several possible situations all of which suffice for a professional
manager:
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•
If the entrepreneur-founder of a company retains the ownership but hires an
executive to manage the company. The separation of ownership and management;
•
The founder of the company attracts new investors and/or the company goes
public with an IPO. Thus he retains his managerial position as a professional manager but
is no longer a majority investor;
•
The company is started as a corporation and its founder is not a majority
investor so he is a professional manager.
Small and medium enterprises(SME)
Small firms are generally privately-owned (non corporate) businesses that have
limited financial and human resources and small number of sales. The legislation by which
a small firm is defined can vary by different criteria and sizes. The main criteria usually are
number of employees, annual turnover, value of assets, ownership and
interconnectedness between enterprises. The Bulgarian SME Act defines the size of a firm
based on three indicators – staff headcount, annual turnover and annual balance sheet
total. The table below shows the criteria for small and medium enterprises:
Table 1. Source: Bulgarian SME Act
Criteria

Micro enterprises

Small enterprises

Medium enterprises

Staff headcount

Less than 10

Less than 50

Less than 250

Annual turnover

Less than 2 mln.1

Less than 10 mln.

Less than 50 mln.

Annual balance sheet
total (company's main
assets)

Less than 2 mln.

Less than 10 mln.

Less than 43 mln.

Ownership

Independent2

Independent

Independent

Given the fact that the Bulgarian legislation in many areas has to synchronize with
the European one it is no surprise that the values above may seem pretty big for a small
company. In fact the criteria are directly transposed from the European legislation 3.
Looking at the numbers the criteria are too “all-embracing” for Bulgaria and quite possibly
for other countries too. This means that a large portion of the firms in a given country can
be regarded as small or/and medium and very few as big companies. This opens the
question whether the fixed criteria of the EU is appropriate for every single country and
aren’t there other criteria viable to use 4.
The Bolton Committee Report
One of the most discussed and cited sources regarding the definition of small firms
is the Bolton Committee Report. The problem of defining small enterprises is approached
in several ways by introducing the so called “economic” and “statistical” definition.
1
All numbers are in Euro. The exchange rate used is 1,95 BGN/EUR and some minor approximations are made.
2
According to the Bulgarian SME Act an independent enterprise is an enterprise in which no more than 25% of
the capital is owned by another entity or has less than 25% of the votes in the general meeting of investors.
3
The new SME definition User guide and model declaration – European Commission 2005
4
Jane Tonge 2001 A Review of Small Business Literature Part 1: Defining The Small Business с.14
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The economic definition determines enterprises as small if they satisfy three criteria:
•

they have a relatively small share of the market they operate on;

•
they are managed by their owners or partial owners without a formalized
organizational structure;
•

they are independent as they are not part of a bigger enterprise;

The statistical definition was designed to address three main problems. First to
quantify the small enterprise sector and its contribution to the gross domestic product,
employment and innovations by that time. Second to determine the extent to which the
small business sector contribution has changed over time. And third the statistical
definitions will allow the comparison between the sector’s contribution in different
countries. 1
Initial study
An initial study has been conducted amongst about 50 small firms to orient us about
the small firms, their organizational structure, organizational culture, management level
and problems managers are facing. People filling the questionnaire are either owners of
the company in question or have a managerial position in it and are authorized to fill in the
study questions. The study reveals some basic directions for further work, gives some
foundations on the concepts in question, verifies hypotheses and gives material for new
ones.
Graph 1. Source: Initial study about professional management in small enterprises (2011).

1

Jane Tonge 2001 A Review of Small Business Literature Part 1: Defining The Small Business с.7
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Bellow are given some examples of the attitude of the managers towards different
problems. First of all we have a self esteemed view about the condition of the firm. Here
are the answers on the question “What is the overall condition of your firm?”:
About 30% of the participants have answered that their company is rapidly growing,
which means that they have achieved the most important goal for a small enterprise
namely fast growth. We have to take into account that the study is being conducted in time
of an economic crisis.
A large portion of the participants think that their firm is growing stably (about 48%)
which is much more than the 19% who think their enterprises are stagnating. Although the
big majority of the managers think their firms are growing, there is still some room for
skepticism because in most cases the managers may be keen on overstating the status of
their firms especially when the development of the firms is their personal responsibility.
Asking about the decision making discretion of the low echelon managers
(supervisors, brigadiers and section managers) We have the answers bellow:
Graph 2. Source: Initial study about professional management in small enterprises (2011).

Taking into account the size of the firms which took part in the study, it is not
surprising that the owner of the firm does the decision making in almost 35% from the
cases. About 23% of the participants grant operative discretion for decision-making which
can be regarded as a positive. About 24% of the managers delegate decision making after
due consultation with the manager which is a standard practice if the amount of time which
consulting consumes drops with the increase of experience and qualification of the
employees.
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After concluding that the majority of the managers do not delegate it is reasonable
to ask them what are the reasons not to:
Graph 3. Source: Initial study about professional management in small enterprises (2011).

According to the participants the main reason not to delegate is lack of skills and
qualification amongst the employees and lack of “vision” for the operations of the firm. The
low percentage of the managers who do not trust their employees can be explained either
by taking into account the close relations between employees in a small firm or the unease
with which even in an anonymous study the managers would share their mistrust with the
employees.
Directions for future work
The study contains many more questions which will be taken into account when a
future study is being conducted. As for now here are the main directions for future work
which can be derived from the Initial study:
•

Examining successful patterns in small firms;

•

Working on the representativeness and scientific reliability of the next survey;

•

Studying the organizational structure as a possible research direction;

•

Establishing new work hypotheses.
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РЕОРГАНИЗИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА УСЛУГИ В
ИНДУСТРИЯТА НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Мая Александрова Цоклинова – докторант
REORGANIZATION OF THE SERVICE MANAGEMENT IN THE LEISURE
INDUSTRY
Maya Alexandrova Tsoklinova – PhD student
Резюме: Настоящият научен доклад разглежда реорганизацията на
управление на услуги в индустрията на свободното време. Направен е сериозен
опит детайлно да се дефинират и анализират възприятията на потребителите
и техните нива на удовлетвореност, в резултат от потреблението на услуги за
отдих и рекреация. Особено внимание е отделено на агенциите за услуги на
свободното време, които са изправени пред предизвикателството да развиват
по-гъвкави и отговорно-ориентирани към клиента системи за доставка, ако
целят да бъдат конкурентоспособни при появата на бъдещи пазарни тенденции.
Индустрията на свободното време разполага с широк кръг от услуги и дейности
за неговото оползотворяване. Вниманието е фокусирано върху взаимовръзката
между нея и все по-диференцирания и взискателен пазар. Същността на
управлението на организациите, занимаващи се със свободно време и туризъм,
се състои в отношението между потребителя и обкръжаващата го среда, в
която той търси своите преживявания. Поставен е акцент върху
предизвикателствата пред свободното време, които зависят от анализа на
свойствата и същностните функции на туристическия продукт. Неопровержими
доказателства от проучвания за свободното време и туризма показват, че те са
управлявани от множество сложни фактори. Това обяснява тяхното разглеждане
като явления с много измерения. Уменията на мениджъра, управляващ
свободното време като дейност и услуга, се състои в способността му да
анализира и тълкува смисъла, който хората добавят към определени
преживявания. Разгледани са концепцията и системата за управление на услуги
на свободното време. Тяхната основна цел се характеризира с възможно найпълноценното задоволяване на потребителските изисквания. Установена е
необходимост
от
изясняване
значимостта
на
преживяванията
на
потребителите и нейната пряка приложимост в управлението на услугите,
предоставени от свободното време.
Ключови думи: управление на преживяванията, система за управление на
свободното време, елементи на системата, реализация на услуги, качество на
услуги
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Abstract: The current scientific paper examines the reorganization of management
of services in the leisure industry. A serious attempt to indentify in detail and analyze the
perceptions of users and their levels of satisfaction, resulting from the consumption of
services for repose and recreation, is being made. Special attention is devoted to leisure
service agencies, which are facing the challenge to develop more flexible and responsiveoriented customer delivery systems, if they aim to be competitive with the emergence of
future market trends. The industry of leisure time has a wide range of services and
activities for its utilization. Attention is focused on the interrelation between leisure industry
and the more differentiated and demanding market. The essence of management of
organizations, dealing with leisure time and tourism, lies in the relation between the user
and the surrounding environment in which they seek their experiences. An emphasis is
placed on the challenges that leisure faces which depend on analysis of the properties and
the core functions of the tourism product. Undisputable evidence from studies of spare
time and tourism show that they are governed by many complex factors. This explains
their consideration as a multidimensional phenomenon. The skills of the manager, steering
leisure as an activity and service, consist in their ability to analyze and interpret the
meaning that people attach to particular experiences. The concept and system of
management of leisure services are considered. Their main purpose is based on the
possibly most complete satisfaction of the consumers’ requirements. The need to clarify
the significance of users’ experiences and its direct applicability in the management of
services provided by leisure time is established.
Key words: management of experience, management system of leisure, elements
of the system, realization of services, quality of services
JEL: L83
Управлението на свободното време и туризма, придобива все по-голямо
значение, поради разрастването и сложността на индустриите през последните
няколко години. Те станаха по-глобални, специализирани и конкурентоспособни.
Индустрията на свободното време разполага с широк кръг от услуги и дейности за
неговото оползотворяване, като разработването на продукти се осъществява въз
основа на многостранен опит. Взаимовръзката между нея и все по-диференцирания
и взискателен пазар, е от изключително значение. Тази значимост се отдава на
потребителското поведение, очакванията и възприятията на клиентите, включвайки
продуктов/услугов микс, технология, потребителски мотиви, удовлетворение и ползи.
Исторически погледнато, агенциите за услуги на свободното време и отдиха
възприемат тезата, че техните продукти се произвеждат за отделните индивиди,
които притежават лични и персонални потребности, а не за холистични клиенти. В
съответствие с този механичен образ на клиента, агенциите за отдих и развлечения,
са разработили своите услуги, предимно за традиционната роля на прякото
обслужване. В тази роля, професионалистът се разглежда като "външен агент”,
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който определя потребителския образ на клиента и какво е най-добро за него.
Очаква се индивидуалният клиент да се вмести в този доминиращ модел на
предоставяне на услуги, независимо от значението и смисъла на тези услуги.


Управление на услуги в индустрията на свободното време

Мърфи 1 и други изследователи в тази област, предлагат алтернативна гледна
точка. Те твърдят, че клиентът трябва да се разглежда като общ организъм, с повече
свободно време и персонални потребности. Хората, които вземат участие в
програми за оползотворяване на свободното време и потребяват техните услуги,
много често имат някакви конкретни опасения, относно жилище, грижа за деца или
по-възрастен, сигурност, заетост, здравни грижи и транспорт. По този начин, те
реагират на развлекателните програми и възможностите за потребление на личното
си свободно време, съобразявайки се отчасти с тези различни жизнени
обстоятелства. Хенли Сентър 2 отбелязва в два свои доклада, че напоследък
клиентите все повече купуват преживявания, отколкото стоки. Следователно,
предизвикателствата пред свободното време и професионалистите в тази
индустрия, зависят от разбирането на свойствата и същностните характеристики на
туристическия продукт. Неопровержими доказателства от проучвания за свободното
време и туризма, показват, че те са управлявани от множество сложни фактори.
Това обяснява тяхното разглеждане, като явления с много измерения. Уменията на
мениджъра, управляващ свободното време като дейност и услуга, се състоят в
способността му да анализира и тълкува смисъла, който хората добавят към
определени преживявания 3.
Процесите на управление на възприятията на потребителите и техните нива
на удовлетвореност, оказват влияние върху общото качество на предлаганите
развлекателни услуги, както и върху преживяванията, генерирани от свободното
време. Това разбиране може да се прилага по отношение на управлението на хора в
малки структури (например, национален парк), както и в центрове за отдих и
тематични паркове. То може да се отнася за повърхностни, пасивни дейности или
по-творчески, квалифицирани и предизвикателни занимания.
В тази връзка, същността на управление на организациите, занимаващи се
със свободно време и туризъм, се състои в отношението между потребителя и
обкръжаваща го среда, в която той търси своите преживявания. Много автори
използват думите "потребител" и "клиент", за да посочат един и същи вид
покупателно взаимодействие с организацията. Този подход се оказва
проблематичен за някои сектори от сферата на услугите и в частност за индустрията
на свободното време 4.
Потребителите могат да бъдат дефинирани като хора, които директно
закупуват и консумират услугата за себе си. Има много различни видове
1 Murphy, J., Leisure systems: critical concepts and application, Business & Economics, 2008, p. 187.
2 Centre, H., Hospitality into the 21st Century– a Vision for the Future, The Henley Centre, London, 2006, p. 47.
3 Hull, R.B., Michael, S.E., Walker, G.J., Roggenbuck, J.W., Ebb and flow of brief leisure experience, 2009, p. 299.
4 Lee-Ross, D., Understanding the role of the service encounter in tourism, hospitality and leisure services. In: Kandampully, J., 2007, p. 76.
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потребители в индустрията на свободното време, като повечето от тях са свързани
със закупуването на билети (например, за концерт или туристическа атракция) или с
използването на конкретен обект, (например, корт за бадминтон), или с пакет от
услуги (например, закупуване на пакетна почивка). Потребителите са в състояние да
направят непосредствена оценка за качеството на услугата и да преразгледат
минали преживявания при вземането на решение, дали да осъществят или не
допълнителна покупка. Терминът „клиенти” може също така да обхваща и
потребителите. Поради тази причина, се налага да се направи разграничение между
двете групи: тези които са вътрешни или външни за организацията 1. Външният
клиент е човек, който закупува услуги от доставчик, но който за разлика от
потребителя, не е задължително да ги консумира. Пример за това явление ще бъде
администратор, работещ в мъжки клуб, който организира или закупува пътувания от
името на клуба за членовете му.
В рамките на цялостното управление на качеството на услугата, доставчиците
на организацията са също толкова важни, колкото външните и вътрешните клиенти.
Разбира се, независимо дали са предоставили навреме правилните стоки или услуги
или пък не, те оказват голямо въздействие върху качеството на предлаганата услуга
и резултатите от него. Тази взаимовръзка между клиентите и доставчиците е
известна като „веригата на качеството”2 или "спиралата на напредъка в качеството".
Деминг 3 отбелязва, че цената не може да бъде разглеждана като основателна
причина за възлагане на поръчки. Той предприема един по-цялостен подход при
оценяването на доставчиците, като се има предвид качеството на стоките и услуги,
които се предлагат на пазара. Авторът предполага, че само с един доставчик, в
крайна сметка ще се постигне намаляване на разходите, но това не винаги се оказва
възможно. При свободното време се „произвежда” една специфична основна услуга
(например, посещение на музей или голф курс), но към нея може да съществуват
голям брой периферни, допълнителни услуги (като например, предоставяне на
храни и напитки, мърчандайзинг). В тази връзка, използването на повече
доставчици, е единственият вариант за осигуряване на предлагането (Вж. Таблица
1). Изграждането на взаимоотношения с доставчиците, е одобрено от Деминг и
силно препоръчано от много други изследователи. Те смятат, че използването на
доставчици, е начин за постигане на по-ефективни резултати в предлагането на
услуги и в тяхното управление.
Съществува култура на взаимоотношенията между клиенти и изпълнители в
управлението на публичните услуги на свободното време (паркове, открити
пространства, центрове за отдих и др.). Друг начин за формиране на отношенията с
доставчиците-изпълнители, е чрез стратегията на възлагане на дългосрочни
договори за предоставяне на услуги на свободното време. Управлението на
1 Hultsman, J.T., Anderson, S.C., Studying leisure perceptions: a need for methodological expansion, 2009, p. 63.
2 Oakland, J.S., Total Quality Management: the Route to Improving Performance, 2nd edn, Butterworth Heinemann,
Oxford, 2008, p. 463.
3 Deming, W.E., Out of the Crisis: Quality, Productivity and Competitive Position. MIT Press, Cambridge, Massachusetts,
2007, p. 495.
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услугите, изисква мениджърите да балансират стремежите си за качествено
обслужване между ограниченията в бюджетите и наличните ресурси.
Предизвикателство пред ръководителите на услуги, е да се изгради система за
доставка на услуги, която съчетава максимално възприятията на клиента, че
услугата е удовлетворила неговата потребност 1.
Таблица 1: Резервация и потребление на пакетна почивка
Фирма
Турагент (А)

Действие
Потребител (B) поръчва почивка.

Турагент (А)а

Резервиране на почивка с
туроператор (C).

Летище (D)

Човек (В) отива на почивка със
самолет C2.
Летищни услуги (D).

Авиокомпания на
туроператора (С2)
Автобуси (Е)

Трансфер до хотела и обратно;
Също така могат да бъдат
предлагани и автобуси за
ежедневни пътувания.
Настаняване по време на
почивката.

Хотел (F)

Доставчици на хотела (G)

Хотелът може да има много
доставчици (например, на храна,
напитки, подръжка и др.)

Атракции и други места за
оползотворяване на
свободното време (Н)
Летище (I)

Еднодневни пътувания,
организирани от туроператор С.

Туроператор авиокомпания
(C2)
Представител на
туроператор (C3)

Лице В се прибира вкъщи със
самолет.
Летищни услуги I.
Предоставяне на обща
информация и решаване на
проблеми.

Дефиниция
B е потребител на услугите,
предлагани от А.
A е външен потребител на услугите
на C; В е потребител на услугите,
предлагани от С.
В е потребител на услугите,
предлагани от С2 и D.
С2 е потребител на услугите на D;
C2 е също така вътрешен клиент на
C и обратно.
В е потребител на услугите,
предлагани от Е;
С е външен клиент на услугите,
предлагани от Е.
В е потребител на услугите,
предлагани от F;
С е външен потребител на услугите
на F.
В е потребител на услугите на G;
F е потребител на услугите,
предлагани от G (персоналът на
хотела консумира храна, когато е на
смяна) и е външен потребител на
услуги като подръжка на басейна.
В е потребител на услугите на Н;
С е външен потребител на услугите,
предлагани от Н.
В е потребител науслугите на I и С2.
С2 е потребител на услугите на I.
В е потребител на услугите,
осигурени от С3;
С3 е външен клиент на услугите на
отдел на туроператора С и
авиокомпанията С2.

Легенда: а ако туристическата агенция е част от същата група, турагентът се
явява вътрешен клиент за туроператора.
Източник: Williams, Ch., Buswell, J., Service Quality in Leisure and Tourism,
Department of Tourism and Leisure Management, UK, 2003, p. 29.


Система за управление на услугите на свободното време

Моделът за управление на производството, добавянето на стойност и
преобразуването на входните елементи в изходни, е допълнително модифициран,
за да обхване ефективно управлението на свободното време и туризма.

1

Парушева, Т., Управление на свободното време, Авангард Прима, София, 2009, с. 37.
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Фиг. 1 Модел за управление и предоставяне на услуги на свободното време
(Източник: Williams, Ch., Buswell, J., Service Quality in Leisure and Tourism, Department
of Tourism and Leisure Management, UK, 2003, p. 97)
Концепция за услугите

Входящи
елементи

Система на
услугите
Компоненти

Дейност
Характеристики на

Потребител

продукта/услугата
Организация/контрол
Обкръжаваща среда
Продуктова
технология

Потребителски изисквания
Персонал

Процеси при
осъществяване на
услугите

Ползи

Стойност на
услугата

Производство

Както е показано на фигура 1, системата на свободното време и
туристическите услуги, установява какво е необходимо, за да се отговори на
изискванията на клиентите и на характеристиките на продукта, описани в
концепцията за услугите.
Представени са ресурсите и суровините, начинът на тяхното имплантиране в
процеса на реализация на услугите, както и използването им за идентифициране
стандартите на услугите. В процеса на предоставяне на услуги, предлагани от
свободното време и туризма, има няколко основни елемента: (I) клиент; (II)
дейности; (III) среда; (IV) технологични продукти; (V) персонал и (VI), организация и
контрол1.
За да се изясни по-детайлно значението на тази система, в процеса на
управление на услугите на свободното време, е необходимо да се разгледат
същностните характеристики на тези елементи. Всеки един от тях влияе с
голяма сила върху качеството на услугите, а оттам и върху общата
удоволетвореност на клиентите.


Клиент

Връзката между целите и мотивите на клиента и характеристиките на
пакетния продукт/услуга, също така спомага, за да се формират резултатите от
покупката и качеството на преживяванията, генерирани от свободното време и

1 Williams, Ch., Buswell, J., Service Quality in Leisure and Tourism, Department of Tourism and Leisure Management,
UK, 2003, p. 54.
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туризма. Организациите все повече диференцират своите пазари, на база типологии
на поведенческите характеристики на потребителите.


Дейност

Взаимодействието между клиента и възможностите за оползотворяване на
свободното време, реализирани чрез конкретни дейности, навлиза в много аспекти
от управлението на свободното време и туризма. Дейностите представляват
основният елемент от продукта, който е предложен, като например, игра на скуош
или разходка в национален парк.


Обкръжаваща среда

Обкръжаващата среда съсредоточава в себе си физическата и техническата
среда за осъществяване на дейността, а също така съдържа нематериални
характеристики като атмосфера и обстановка. В действителност, ефектът от
предоставянето на услуги и поведението на клиента при потреблението им в
средата, предложен от свободното време и туризма, са добре изяснени. Много
автори са склонни да предположат, че удоволетвореността на клиента, особено в
хедонистичните перспективи, е изключително повлияно от характера и качеството на
физическата среда.


Продуктова технология

Продуктовата технология засяга материалните елементи като съоръжения,
оборудване и технологични иновации в извършването на самата дейност. Включват
се сгради (кина и центрове за предлагане на дейности на свободното време),
оборудването в тях и използването на технологии за нуждите на продукта, като
видео и саунд системи в кината и симулатори за посетители в атракционните услуги.


Персонал

Персоналът също представлява ключов фактор, защото за услугата,
предлагана в контекста на свободното време и туризма, той определя критичните
моменти.
Рецепционистите,
инструктурите,
гидовете,
придружителите
и
сервитьорите са персонал от първа необходимост и неговата роля е да мотивира
клиента и да бъде изцяло ангажиран с него.


Организация и контрол

Това е важен елемент от управлението на услугите в индустрията на
свободното време. Организацията и контролът са съществени аспекти от качеството
на услугите и служат за формиране нагласите на клиента. Те могат да включат
продажба на билети, резервационни системи и други технологии, свързани с
доставката на услугата.


Процес на реализация на услуги в свободното време и туризма

Процесът на реализация на услугите на свободното време и туризма, е верига
от дейности и етапи, в която е включен клиентът. Съществуват множество
взаимодействия между него и други входящи елементи, които изграждат системата
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на услугите. Става въпрос за функционално качество (как), за разлика от
техническото качество (какво). В множество случаи, то (функционалното качество), е
по-важно при определяне на цялостното качество на потребителските
преживявания.


Стойност на услугата

Последният елемент на модела засяга потребностите и мотивите на клиента.
Предложеният модел представя картина на елементите при изграждането на
системата за производство и доставка на услуги в свободното време и туризма.
Налице е традиционната гледна точка за производството, в което входящите
ресурси се преобразуват, чрез определен процес, в изходящи завършени продукти.
Стойността на услугите не е просто свързана с концепцията за стойността на
парите, но сумира и променливи като разходи, време (включително пътувания),
както и други изисквания за реализацията на дейността.
При разглеждане на взаимодействието между клиента и организацията,
последиците за ефективността на ресурсите също трябва да бъде взета под
внимание. Битнър 1 подтвърждава тезата, че услугите могат да бъдат доставени найефективно, ако клиентите наистина се разглеждат като част от служители и
тяхното участие се състои в ролята да максимизират своите приноси към процеса на
създаване на услуги. Уменията на клиентите, техните знания и мотивация, също са
от изключителна важност, особено в съвременния напредък на технологиите.
Фирмите в свободното време, не само се конкурират една с друга, но цел за тях се
превърна и доминирането на развлеченията в домашна среда.
Изводи

Реорганизирането на управлението на услуги в индустрията на
свободното време, се състои в способността да се анализира и тълкува смисълът,
който хората добавят към определени преживявания.

Фирмите, предлагащи услуги за оползотворяване на свободното време,
не само се конкурират, но основна цел за тях се превърна и доминирането на
развлеченията в домашна среда.

Предизвикателствата пред индустрията на свободното време, зависят
от анализа на свойствата и същностните характеристики на туристическия продукт.
Заключение
Мениджърите на фирми, предоставящи услуги за оползотворяване на
свободното време, се нуждаят от знание, не само как да създават и контролират, но
и как да управляват услугите. Тяхната цел трябва да бъде възможно найпълноценно задоволяване на потребителските изисквания. Знанието и разбирането
1

Bitner, M.J., Faranda, W.T., Hubbert, A.R., Zeithaml, V.A., Customer contributions and roles in service delivery,
International Journal of Service Industry Management 3, 2007, p. 205.
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на потребителя, в системата на свобдното време, включва начините, по които
клиентите потребяват и генерират преживявания от това потребление. Налице е
необходимост от изясняване на значимостта на преживяванията на потребителите и
нейната пряка приложимост в управлението на услугите, предоставени от
свободното време.
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ПРЕДИМСТВА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МЕСТНИ ДОСТАВЧИЦИ В
ХОТЕЛИЕРСКАТА ИНДУСТРИЯ
Светла Димитрова Тагарева - докторант
THE BENEFITS OF USING LOCAL SUPPLIERS IN HOTEL INDUSTRY
Svetla Dimitrova Tagareva- PhD student
Резюме: Хотелиерската индустрия е един от секторите, който се
характеризира с изключително комплексен характер. Поради широкия обхват на
включените в него дейности и участници, той е форма на индивидуално и
социално поведение, както и на стопанска дейност, обслужваща това поведение.
Безспорно, хотелиерската индустрия търпи редица промени, свързани с
екологичните, икономическите и социалните измерения на глобализацията.
Използването на местни доставчици, освен че благоприятства за развитието
на местната икономика, помага на бизнеса бързо да достигне до най-добрата
възможност. Клиентите на доставчиците трябва да са добре запознати, както с
предимствата от тяхното партньорство, така и с рисковете, които крие.
В хотелиерската индустрия, дейностите се развиват на бързи обороти,
като доставките на хранителни продукти не правят изключение. Факторът
време се оказва решаващ при вземането на решение за партньорство с местни
доставчици. В този случай, по-кратките срокове на доставка не са обвързани с
допълнителни разходи за компанията. Непосредствената близост прави далеч
по-лесен транспорта на суровини и материали. Управлението на договорите
между партньорите също е улеснено.
Местните, регионални продукти заемат достойно място в менюто на
хотелиерските обекти по цял свят. Редовната комуникация гарантира, че
хотелиерският обект получава приоритет при доставка на сезонни продукти.
Към социално-психологичните промени, настъпващи следствие на
задълбочаващите се процеси на глобализация се отнася и тенденцията за
нарастване на интереса към еко хотелите. В условията на глобализация,
хотелиерската индустрия се стреми да предлага услуги с уважение към
околната среда и към хората, с които работи. От друга страна значението на
Интернет нараства и провокира доставчиците на хотелиерската индустрия да
търсят различни способи за реализация на продукцията си.
Ключови думи: хотелиерска индустрия, местни доставчици, предимства,
околна среда, Интернет.
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Abstract: The hotel industry is well known with her complex nЂature. Due to the
range of its activities and participants related, it is a form of individual and social behavior.
The hotel industry experienced a number of changes concerned by environmental,
economic and social dimensions of globalization. Using local suppliers, support the
development of local economy and helps businesses to reach the best option. The
customers of local providers should be familiar with the advantages and risks of this
partnership.
Activities in the hospitality industry are well known with their rapid turnover and
supplies of food are not exception of this rule The ,,time” factor is very important for the
business to take decision to collaborate with local suppliers. In this case, shorter delivery
terms are not bound by the additional costs for the company. The close proximity makes
much easier the transport of materials. Management of contracts between partners is also
facilitated. Local, regional products occupy a worthy place in the restaurant menus in the
hotels worldwide. Regular communication ensures that the hotels have priority for
seasonal products and their supply. From socio-psychological changes, occurring due to
globalization, appears the increasing interest to the eco hotels. In terms of globalization,
the hotel industry aims to offer services with respect to the environment and the people
she works with. The importance of the Internet grows and provokes the suppliers in the
hospitality industry to look for different ways to realize their production.
Key words: hotel industry, local suppliers, advantages, environment, Internet
JEL: L 83
Като динамична, бързо растяща по обем на дейността си индустрия,
хотелиерството се развива едновременно на локалните и на международните
пазари. Хотелиерската индустрия се характеризира с икономическа специфика,
съдържаща няколко основни особености, включващи високата трудоемкост на
индустрията, „агресивната” конкуренция, чувствителното търсене и нуждата от
сериозни финансови средства 1.
На пръв поглед, терминът "местни" може да бъде определен само по
отношение на географското разстояние. Логично се поставя въпросът: на какво
разстояние следва да бъде доставчикът, за да се определи като местен? Важно е и
да се отбележи разпределението според лекотата, с която купувачитe достигат да
доставчиците. Времето, необходимо за среща с доставчиците на 100 км с шофиране
по второстепенни и третостепенни пътища, може да се окаже повече от 200 км по
магистрала или по-малко натоварените пътища. Друг критерий засяга самият
продукт, предлаган на хотелиерската индустрия. Когато се касае за лесно
развалящи се стоки от хранително-вкусовата промишленост, срокове на годност и
доставка, купувачите могат да възприемат за местен всеки доставчик в радиус от
1 Парушева, Т, Глобални промени в хотелиерската индустрия, сп. „Икономически алтернативи”, Издание на
УНСС, София, бр. 3, 2010, с.58.
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100 км. От друга страна, доставчици на материали, свързани с интериорното
обзавеждане, техническото оборудване и т.н. могат да бъдат всички в рамките на
града, общината или държавата. В обобщение, може да се каже, че няма
подходящо, унифицирано определение за "местни" в този контекст, но
практиката показва, че изразът с възприема от бизнеса като ,,леснодостъпни
за купувача” в рамките на националната икономика 1.
Местните доставчици в хотелиерската индустрия
Местните доставчици имат предимството, че притежават повече гъвкавост и
възможност за реакция, свързана с крайни срокове и при ситуации на завишено
търсене. Тези доставчици могат да действат бързо, когато поради лошо време
сроковете за доставка автоматично се удължават. Именно промените, които налагат
атмосферните условия, са пречката пред международните доставчици и поетите от
тях ангажименти към партньори и трети лица. Доказано е, че в период на криза,
потреблението на местни доставчици се увеличава с 50 % 2. Това не изключва
твърдението, че една от водещите причини за партньорство на местно ниво, на
първо място е свежестта и качеството на продукцията, следвано от желанието да се
помага на местния бизнес. Ефективното управление на дейностите в хотелиерската
индустрия не включва единствено осигуряването и поддържането на услуга, която
отговаря на основните потребности на клиентите. В условията на глобализация,
става дума и за управление на процесите, чрез което да се придаде добавена
стойност. Особено важно за хотелиерския бизнес е постигането на разликата
между основната услуга и това, което хората помнят.
Резултатите от множество изследвания на потребителите показват, че
живописната обстановка, новаторският декор или приятната музика за фон, не са
достатъчни, за да впечатлят клиентите. Преобладаващото мнение е, че основната
отличителна черта между добрата и изключителната услуга се крие в качеството на
храната, предлагана на гостите. Висококатегорийните обекти в хотелиерската
индустрия насърчават готвачите да изследват нови възможности и да добавят
индивидуалност в приготвянето на храната. Качеството на продукцията от местни
доставчици поддържа тенденцията да бъде по-добро, отколкото това от основните
търговци на едро.
Както при всяка друга индустрия и тук цената на стоките е от съществено
значение. Закупуването на продукция от голям национален доставчик не означава
непременно най-добро съотношение цена - качество. Има милиони малки и
средни предприятия, които разполагат с малък бюджет, но договарят специални
условия с местните си партньори, така че да не ограничат кулинарното си
въображение. При този тип обекти в хотелиерската индустрия, е възможно да се
предлагат изтънчени ястия, също като в бутиковите хотели. Това се реализира без
много допълнителни разходи при добро партньорство с местните доставчици.

1 http://www.cips.org/
2 http://www.retail-week.com
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Подкрепата на местните доставчици също помага и за поддържане на заетостта в
района, в който те оперират.
Местните доставчиците се съобразяват с бюджетните ограничения на
купувачите и могат да предложат различни алтернативи в рамките на бюджета.
Работата с тях не само драстично намалява разходите за транспорт, пакетиране и
хладилни съоръжения, но достига до клиента с по-добър вкус. Свежите, местни
продукти стават все по-популярни и търсени от потребителите, тъй като самите те
откриват ползите от закупуването на пресни храни за дома си.
Вкусът е още една причина, хотелиерската индустрия да търси местните
доставчици. Храни, които се съхраняват за дълъг период от време губят захари и
нишесте, което значително влияе върху вкусовите им качества. Видът и текстурата
също зависят от това, къде се отглеждат плодовете и зеленчуците и как се отглежда
добитъка.
Независимо от категорията на хотелиерския обект, неговата големина и
местоположение, предлагането на ястия, направени с пресни, местни морски
дарове, месо, дивеч и сезонни зеленчуци, влияе положително върху неговия имидж.
Имиджът е страничен продукт, произтичащ от местоположението, съоръженията и
услугите, които предлага даденият хотел. Зависи от фактори като име на хотела,
външен вид, атмосфера и връзки с обществеността 1, Към тези фактори, в условията
на глобализация се добавят и добрата кухня и високото качество на използваните
суровини.
Предимства за бизнеса при използването на местни доставчици
Днес вече не е достатъчно компания да отвори туристическо или друго
предприятие в някоя страна. Нужно е това предприятие да се впише в местната
култура, а отварянето му да е съпътствано от допълнителни грижи за местното
население. Това включва опазване на природата, поемане на конкретни социални
ангажименти и подпомагане на местния бизнес. От друга страна, благодарение на
електронния туризъм, клиентът е изключително информиран. Вече се говори за
една нова категория глобален клиент, който формира новите закони в сектора и
диктува промените в него 2. Стандартните и масови решения отблъскват
потребителите. Всеки един туристически пазар има свой контекст, но надпреварата
започва да се гради на принципа ,, на изживяването да пазаруваш”. Именно на това
желание залага и хотелиерската индустрия.
Времето на глобалния потребител е и времето на екопотребителя. ,,Да
бъдеш зелен” е социално явление, което кара милиони потребители да се стремят
към по-екологосъобразен живот. Това води до създаване на нови маркетингови
1 Парушева, Таня Петрова, Концепция за успешен хотелиерски бизнес, сп. „Икономика и управление”, Издание
на Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, год. V, бр. 4, 2009, с. 70.
2 Balis, Ј, and Smith, S, The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations, Oxford-New York,
1997,p 21 .
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подходи за спечелване на зелен пазарен дял. Някои от нещата, които потребителите
разбират под зелени, са пътуване, природосъобразни хотели, интериорен дизайн,
зелени сгради и най-вече еко-хранителни продукти 1. Тази тенденция е изключително
разпространена в хотелиерството. Хотелите от този вид приемат грижата за
околната среда като свое задължение. След като подобен обект отвори врати за
посетителите, той може да бъде пропагандиран и продаван като такъв и
екоисторията му да бъде разпространена сред гостите, служителите, доставчиците и
медиите. Участието в опазването на местната култура се търси целенасочено от
хотелиерския бизнес, като на практика се реализира чрез множество дейности, които
разнообразяват предлаганите услуги. Познанията на доставчиците за местните
пазари означава, че те са в добра позиция да оценят и да отговорят на
местните предпочитания. Това е от особено значение, когато хотелиерският
обект държи да пресъздаде автентичната атмосфера на областта. Опитът на
доставчиците със специализирани продукти има положително влияние върху
взаимоотношенията с купувачите. Факторът време е едно от основните
преимущества на местните доставчици 2. Веригата за доставки като цяло е по-кратка,
което води до по-голяма сигурност и предсказуемост на времето за доставка.
Поради нарастващата сложност и интеграция на решенията за управление на
бизнеса, за някои малки и средни предприятия от хотелиерската индустрия се
оказва трудно да управляват успешно своите доставки без местна подкрепа.
Използването на голям международен доставчик крие риск от езикови бариери,
различни часови зони и липса на поглед върху спецификата на дейността 3. В тази
връзка съществуват следните предимства за хотелиерската индустрия:
географска близост, която позволява гъвкаво насочване на персонала
на доставчика при решаване на внезапно възникнали проблеми;
•

културно сходство, идентична часова зона и познанията на доставчика
за специфичните нужди на клиента;
•

•

по-добър контрол на управлението на доставките;

•

по-кратки срокове за доставка.

В борбата за привличане вниманието на потребителите, хотелиерските
комплекси са принудени да залагат и на традиционните, и на иновативните
решения 4. Наблюдават се интересни тенденции на международния туристически
пазар, които дори са в известен смисъл противоречиви. От една страна,
глобализацията на пазарите налага хомогенизиране на вкусовете, но в същото
време се появява феноменът „ глобален индивидуализъм” 5.

1 www.eceat.org
2 http://www.mediatimesreview.com
3 http://www.esc.bg/
4 Langhorne, Richard. The Coming of Globalization: Its Evolution and Contemporary Consequences. N.Y. 2001, p.68.
5 Парушева, Т, Влияние на глобализацията върху поведението на туристите, Издателство „Авангард Прима”,
София, 2010, с. 201.
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Местни доставчици и опазване на околната среда
Хотелиерите не са пряко ангажирани с отглеждането на суровините,но много
от тях се опитват да поддържат целия производствен процес с отговорност към
природата и обществото 1. В тази връзка, са изведени няколко тенденции.
С доставчиците се работи за намаляването на отпадъците и
вредните емисии във въздуха, земята и водата.
•

С цел опазване на околната среда по време на производствения
процес, се търсят надеждни доставчици. Голяма част от тях са задължени да
спазват най-строгите изисквания по отношение на суровините, които предлагат на
купувачите.
•

Голяма част от мениджърските екипи се опиват да подобрят
състоянието на околната среда. Един от начините е намаляването на
въздействието, което продуктите, услугите и производствата на организациитедоставчици имат върху околната среда.
•

Изгражда се структурна рамка от ръководството на организацията за
идентифициране, оценяване, управление и подобряване на резултатността й
спрямо околната среда.
•

Добрите екологични практики и партньорски взаимоотношения
възвръщат инвестициите, вложени в тях. Влагането на усилия в тази посока
значително
подобрява репутацията на фирмата пред клиентите, бъдещи
инвеститори и обществеността, като цяло.
•

Използването на местни доставчици е полезно основно
направлението за правилното съхранение, депониране, третиране
оползотворяване на отпадъците и опаковките.
•

в
и

Отношението към околната среда е важен фактор при изграждането на
репутация на дадена компания. Някои компании постигат своя успех изцяло
благодарение на добрия си имидж.
•

Освен да се покриват изискванията на екологичното законодателство,
скоро бизнесът ще влага много повече в опазването на околната среда, за да
задържи своите клиенти и да им гарантира, че предлаганите стоки и услуги не
увреждат околната среда.
•

Взаимно изгодното и равнопоставено сътрудничество с местните
общности и доставчици на услуги, във връзка с опазването на околната среда, е
практика в развитите страни
•

Хотелиерската индустрия работи с голям брой доставчици, които я
снабдяват със суровини, материали и услуги. Тяхната дейност има значително
въздействие върху околната среда и заетостта. Мениджърите на големите
•

1 www.gtz.de
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международни компании поемат отговорността да гарантират, че начинът на работа
на доставчиците отговаря на високите им стандарти и изисквания.
Интернет и местните доставчици
Една от първите причини за глобализацията в хотелиерската индустрия са
промените в технологиите. Развитието на модерния свят е неразривно свързано с
тяхното развитие и промените в производителните сили. Съвременният процес на
глобализация се свързва неизменно с индустриалната революция. Тя се основава
на телекомуникациите и електрониката, на информационната сфера, разгръщаща се
дори на регионално ниво. Големите доставчици откриват, че Интернет достъпът
привлича много нови клиенти и подпомага рекламната им кампания. Почти всички
големи доставчици имат и сайтове, където да представят актуални стоки и
промоционални оферти. На страницата, всеки купувач може да се възползва от
персонални настройки и от контакт с няколко отдела едновременно. Освен, че
пестят време, при он-лайн поръчките има повече официална информация за
продуктите. Едно от предимствата, е разнообразието и възможността да се
разглеждат и преценят различните продукти. Не на последно място, е сравняването
на различните доставчици с техните продукти и цени. Интернет е най-добрият начин,
за намиране на информация и коментари за всички стоки и услуги, които различните
фирми предлагат. Въпреки,че контактът с местните доставчици е улеснен, то
използването на Интернет като средство за комуникация между партньорите, не е за
подценяване. Попълването на форма за поръчка отнема минимално от времето на
купувача и дава опции за избор на ден и начин на доставката. Разрастването на
пазарите, при които една фирма продава свои стоки или услуги на други фирми, а не
на потребители – физически лица, достига и хотелиерската индустрия.
Използването на местни доставчици не изключва възможността отношенията между
двете страни да се създават и на тези пазари.
Изводи:

Хотелиерските обекти търсят нови начини за спечелване на
благоразположението на клиентите. Използването на местни доставчици им помага
да имат по-добър имидж.

Нагласите на потребителите се променят. Те имат по-високи
изисквания към качеството, разнообразието, нетрадиционността на услугите.
Съвместната работа с местни доставчици повишава степента на доверие у
потребителите.

Интернет предлага на хотелиерите и техните доставчици по-ефективни
начини за предлагане и продажба на продуктите им. Използването на местни
доставчици спестява време и разходи на купувачите.
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Работата с местни доставчици помага за опазването на околната среда.
Партньорството с местни доставчици има положително влияние върху развитието
на бизнеса в региона и поддържа заетостта на населението.
Заключение
Ефектите от глобализацията и възможностите, които тя предоставя са доста
често дискутирани през последните години. Едновременно с тези промени, в
индустрията се забелязва нарастване на ролята на установяване на търговски
марки и на влиянието на новите технологии. Модерните хотелиерски компании
предоставят пълен комплект услуги и развлечения. Използването на местни
доставчици помага на хотелиерската индустрия да отговори на желанията на своите
клиенти. Те са взискателни не само към основните, но и към допълнителните услуги,
които ползват. Тенденцията за търсенето на еко-продукти и поощряването на
добрите практики, се засилва в световен мащаб. Социалната отговорност, която
засвидетелстват предприятията, използвайки местни доставчици, е високо ценена
от потребителите.
Използвана литература:
1. Парушева, Т, Глобални промени в хотелиерската индустрия, сп. „Икономически
алтернативи”, Издание на УНСС, София, бр. 3, 2010, с.58.
2. Парушева, Т, Концепция за успешен хотелиерски бизнес, сп. „Икономика и
управление”, Издание на Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”,
Благоевград, год. V, бр. 4, 2009, с. 70.
3.Парушева, Т, Влияние на глобализацията върху поведението на туристите,
Издателство „Авангард Прима”, София, 2010, с. 201.
4. Balis, Ј, and Smith, S, The Globalization of World Politics. An Introduction to
International Relations, Oxford-New York, 1997, p. 21.
5. Langhorne, Richard. The Coming of Globalization: Its Evolution and Contemporary
Consequences. N.Y. 2001, p.68.
6.http://www.eceat.org
7. http://www.esc.bg
8. http://www.cips.org
9. http://www.gtz.de
10. http://www.retail-week.com
11 http://www.mediatimesreview.com

183

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 1(4)/2011

ISSN 1314-0582

КОЛЕКТИВНО ПАЗАРУВАНЕ (GROUPON)
проф. д-р Септемврина Костова
Въведение
Наименованието „Groupon” е нарицателно име за явлението „колективно
пазаруване”, като същевременно е името на първата компания в света, която го
въвежда. Groupon е съкращение от "групов купон" и представлява „сделка на деня
на уебсайт”, чиито характеристики са отстъпки или подаръци чрез ваучъри, дадени
от компании на местно или национално ниво. Компанията Groupon се присъедини в
мрежата от ноември 2008, като пръв пазар за Groupon бе Чикаго, последван скоро от
Бостън, Ню Йорк и Торонто. От октомври 2010, Groupon обслужва повече от 150
пазара в Северна Америка и 100 пазара в Европа, Азия и Южна Америка и има 35
милиона регистрирани ползватели.[3],[4],[5].
Идеята за Groupon бе създадена от CEO Pittsburgh native[6]и Andrew Mason.[7]
Тази уникална идея последователно спечели вниманието на предишните служители,
като Eric Lefkofsky, който осигури $1 млн в "стартов капитал", за да я доразвие. През
април 2010 компанията бе оценена на $1.35 млрд.[8] Според отчета, направен от
Groupon's marketing association и докладван в сп. „Forbes” и в сп. „Wall Street”,
Groupon е "проектирана като компания способна да генерира $1 милиарда продажби
по-бързо от колкото всеки друг бизнес".[6]
1.

История на Groupon

Groupon направи първата си сделка през октомври 2008 с оферта на половин
цена за пици в ресторант на първия етаж в сграда в Чикаго.[6] Има доклади, че
телефонните служители в Groupon също имат връзка с това.[6]
Groupon притежава няколко собствени операции, всички са оригинали на
„сделката на деня” за услуга или подобни на нея, но след това са ребрандирани под
името Groupon след придобиване включително има European-based MyCityDeal (17
май 2010), the South American ClanDescuento (22 June 2010), the Singaporean
Beeconomic.com, the Japanese service Qpod.jp, Russian Darberry.ru (и двете на 17
август 2010).[9] Groupon напоследък купи Indian deal-of-the-day website SoSasta.com
and и ще я ребрандира скоро.[10] Groupon има придобивки BuyiBuy с включени
услуги под името Groupon в Hong Kong, Singapore, Philippines and Taiwan.[11]
Groupon also придоби GroupsMore.com в Malaysia, за да разшири своя бизнес. [12]
Преди тези придобивки Groupon купи мобилните технологична компания Mob.ly.
Groupon се готви за $25 billion IPO (ППП – първично публично предлагане) през
2011.[13]
2.

Бизнес модел на колективното пазаруване

Компанията предлага "Groupon" ("group coupon") за деня във всеки от
пазарите, които обслужва. The Groupon работи като осигурява контракти,
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използвайки ThePoint's platform: ако определен брой хора са подписали офертата,
сделката се осъществява за всички; [14]; ако предварително обявеният минимум не
се достигне, никой няма сделка този ден.[6]
Това снижава риска за търговците на дребно, които използват купоните като
отстъпка за количество[6] и като промоционално средство. Groupon прави пари като
задържа приблизително половината от парите, които потребителите плащат за
купоните.[6][15]
Така например, ако един масаж струва $80 той може да се купи от
потребителя за $40 и тогава Groupon и търговецът на дребно си поделят тези $40.
Това означава, че търговецът дава за масаж, оценен $80, приблизително $20 на
Groupon. А потребителят получава масаж, за който трябва да плати $40 на Groupon.
Бизнеси, за които Groupon не предлага своите услуги, са клиники за аборт,
пластична хирургия, стриптийз клубове и ловуване.[16] Търговците не плащат за
рекламата и за някакви други разходи, за да участват [6]. Groupon събира
персонална информация от желаещите потребители и контактува само с онези
преди всичко с емейл през деня, които се интересуват от определен продукт /
услуга.[6]. Groupon влиза в нови пазари чрез идентифициране на успешните локални
бизнеси, първо чрез изпращане на ескадрон от служители да проучат местния пазар
и когато се намери бизнес с очебийни предимства; продавачите започват преговори
и обясняват модела, като използват сайтове за социален маркетинг като Facebook
за по-нататъшно промовиране на идеята.[6] Реакцията е фокусиране върху
продажбената промоция, служителите на Groupon са значителен брой от креативни
хора[17], които проектират описанията на сделките чрез имейли и уебсайтове.
Промоционалният текст за сделките на Groupon се разглежда като фактор,
допринасящ за популярността на сайта.[17]
Пазарът на Groupon се състои от млади, образовани потребители и по-често
жени,[18][19]и затова сделките се фокусират върху пазари за здраве, фитнес и
красота.[20]. Има потенциални проблеми с бизнес модела. Например, успешна
сделка може временно да потъне в малък бизнес с твърде много потребители с
възможен риск да останат много незадоволени потребители или да няма достатъчно
продукти да задоволят търсенето.[6]
Gap, голям търговец на дребно с облекла, може да работи с 445,000 купона в
национален мащаб (макар че се създават проблеми да обслужва в една точка), но
малкият бизнес може изведнъж да се наводни с клиенти [6]. Едно кафене в Portland
беше затънало внезапно с над 1000 клиенти в първия ден, според отчета.[21] В
отговор на подобни проблеми Groupon дава официални предписания за сделката
като предварително се заявят разумни бройки.[6]
От 2010, е мъчно за местните ритейлъри да заинтересоват Groupon в частни
сделки. Според Wall Street Journal, всеки седем от осем възможни сделки,
предложени от търговци на Groupon, биват отхвърлени.[6] Сайтът в последно време
включи мобилно приложение, налично в Wap, Android, iPhone and Blackberry. То
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позволява на всички потребители да купуват сделки по телефона и да ги получават
като използват екрана като купон.
През февруари 2011, Groupon Russia обяви , че ще включи Russian Company
Mail.ru, за да стартира предлагането на сделки в социалната мрежа Odnoklassniki.
По този начин потребителите ще могат да купуват и да си разменят сделки от
Groupon според профила си.
3.

Географски пазари за колективно пазаруване

Groupon обслужва много географски пазари, включително интернационални
сайтове в United States,[22] Canada, Taiwan, Brazil, Germany, Greece, France, the
Netherlands, Belgium, the United Kingdom, India, Israel, Italy, Portugal, Spain, Puerto
Rico, Japan, Poland, Turkey, Mexico, Peru, Chile, Colombia, South Korea, Sweden,
Argentina, the United Arab Emirates, Norway, Romania, Singapore, Malaysia, Hong Kong
and Mainland China, Russia.
В Australia, развитието на Groupon се забави поради законови диспути между
Groupon и Australian company, Scoopon. Groupon сега оперира в Australia като
"Stardeals" , докато се оправят правните проблеми.[23] На 19 февруари 2011
списанието The Wall Street отчете, че Groupon се готви да влезе в Китай.[24][25]
Groupon се разшири в регион MENA чрез Groupon UAE на 1 март 2011. Groupon New
Zealand се включи на 10 май 2011 в съюз с местния Facebook tourism hub Gotta Love
NZ. Новозеландският пазар сега е претрупан с над 50 активни сайтове за сделки.
4.

Конкуренти в сферата на колективното пазаруване

По света има над 500 подобни сайта, вкл. 100 са в САЩ.[6][8] През декември
2010, само един конкурент, на име LivingSocial, бе описан като сериозен конкурент
според, получени 100 млн. долара като инвестиция от Amazon.[6] Други забележими
фирми, опериращи в пазара, са Xferral, BuyWithMe, Plum district, Jasmere.com, Groop
Swoop, TownHog и e WinWin.[26]
През януари 2011 се появиха доклади, че Google планира да създаде
конкурентен продукт, наречен Google Offers, след като не успя да купи Groupon за 6
милиарда долара.[27] През април 2011, Facebook започна да тества програма за
социално купуване. [28] Това движение на Facebook беше сметнато за най-важния
удар към Groupon.[29] Има подобни сайтове, които имат за таргети специфични
пазари като Campus Dibsи и Unibuyhk. Капитали, включени в груповото пазаруване.
New Enterprise Associates. Eric Lefkofsky и Brad Keywell са инвеститори в Groupon.
През април 2010, Groupon се увеличи на 135 млн. долара благодарение на Digital
Sky Technologies, руска инвеститорска фирма[30] На 29 декември 2010, бордът на
директорите на Groupon одобри промяната на сертификата за инкорпориране на
Groupon, който позволява да се инвестират 950 млн.долара капитал, базирайки се
на оценка от 6.4 млрд. долара.[31]
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Приходи от бизнеса „колективно пазаруване”

От януари 2010 до януари 2011, месечните приходи на Groupon’s U.S.
нараснаха от 11 млн. на 89 млн. долара. Общо досега за 2011 приходите бяха
оценени на 460 млн. долара. През февруари 2011 месечните приходи скочиха на 62
млн. долара. Приходите на Groupon за 2011 са прогнозирани в обхвата между 3
млрд. и 4 млрд. долара.[32]
6.

Оферти за купуване

През октомври 2010 за Yahoo! се говореше, че са предложили 3 млрд. Долара,
за да придобие Groupon.[33] На 30 ноември 2010, бе докладвано, че Google
предлага 5.3 млрд. долара със 700 млн. долара печалба, за да придобие Groupon и
му беше отказано на 3 декември 2010.[34] След тези откази на Google/Groupon за
купуване, Groupon беше идентифициран като възможен кандидат за IPO (ППО) към
2013.[35]
7.

Критика на метода „колективно пазаруване”

Носят се слухове, че Groupon е контраверсия на рекламата за Super Bowl XLV,
при която актьорът Timothy Hutton започна да защитава хората от Тибет преди да
доставят перфокартите."Но те още употребяват атрактивното рибено къри."[36]
Критиците на рекламата се обръщат към няколко социални медии [37], за да спорят,
че Groupon се е пошегувал с хората от Тибет и техните услуги. На следващия ден
Groupon отговори като защити търговията и филантропите.[38][39] Екологичната
организация Greenpeace похвали Groupon's Super Bowl ads.[37][40] На 10 февруари
2011, основателят на Groupon Andrew Mason апологетизира и издигна
рекламата.[41]
През март 2011, Eli R. Johnson изработи закон против Groupon, базиран на
оплакването, че компанията дава "gift certificates", което не е позволено от Credit
Card Accountability Responsibility и Disclosure Act, което забранява на ритейлърите да
слагат крайни дати по-малко от 5 години, след като картата е купена.[42]
Отговаряйки на концерните за възможното включване на Donald Trump's в
американското президентство, през април 2011 Groupon каза "Достатъчно
потребители контактуват с нас и гарантират бизнеса и ние няма да поместваме
реклами за домашни страници в бъдеще ( 'Apprentice' home page in the future.") От
компанията казаха, че това е дистанциране от "политическия критицизъм", и че това
е "преднамерено избягване на объркването на потребителските сегменти."[43]
8.

Разпространение на колективното пазаруване в България

Основата за въвеждането и функционирането на груповото пазаруване у нас
се базира на принципа, че добрата оферта е евтината оферта. Очаква се скоро
Groupon - най-голямата компания за „сделки на деня” да навлезе в България,
нажежавайки и без това силната конкуренция в този ново възникнал бранш.
Сайтовете за колективно пазаруване (или сделка на деня) предлагат оферти за
покупка на различни услуги (много рядко стоки) при намаление с до 90% от
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стандартните цени. Това ги прави изключително популярни, а самият бизнес модел
се развива с космическа скорост и вече е копиран от стотици предприемачи по света
само две години след появата му. Groupon е известна в България като първата
компания, която залага на подобна услуга. Създадена в САЩ през октомври 2008 г.,
днес в нея работят над 4500 служители. Оперира в десетки държави и следва
изключително агресивна политика на разрастване. В края на миналата година
мениджмънтът на Groupon отхвърли предложение за придобиване от страна на
Google на стойност 6 млрд. долара. Аргументите на компанията бяха, че подобна
сделка сигурно ще забави световната й офанзива. Освен това веднага след
предложението на Google Groupon успя да привлече нови 950 млн. долара
финансиране от компании за дялови инвестиции.
Groupon проявява интерес към България. Няколко източника на "Капитал"
казаха, че Groupon води разговори с водещи български сайтове за групово
пазаруване. Срещите са започнали в края на миналата година. По неофициална
информация американската компания със сигурност е разговаряла с www.grabo.bg,
www.deals.bg, www.zadrujno.bg и www.slon.bg. Възможно е да е имало срещи и с
други компании от бранша. Източници, участвали в преговорите, разказват, че
плановете на Groupon са съвсем скоро да вземе решение дали ще придобиe някой
от българските си конкуренти, което ще ускори значително навлизането на
компанията, или ще започне бизнес самостоятелно.
Deals.bg през 2010 г. отказаха на Groupon да придобият компанията им и
въобще оферта за съвместна бъдеща работа", защото на този етап "Groupon не са
предложили условия, които да ги устройват.
Zadrujno.bg за момента отказва коментар по темата. От kolektiva.bg отговорят,
че "в момента не се водят преговори с нито една американска компания за
придобиване или сливане". Kolektiva.bg, прогнозира, че 2011 ще бъде "прекрасна
година за колективното пазаруване в България" и добавя, че Rebate Networks
(собственици на kolektiva.bg) планират инвестиции от над 1.5 млн. евро през
следващите месеци в България. Част от парите ще бъдат отделени и за наемане на
голям брой местни специалисти, коментират от компанията.
В този съвсем нов сектор за търговия със стоки и предимно с услуги по
Интернет се води вече подготовка за "война" и конкуренцията се засилва от ден на
ден.
Интересен е категоричният подход на водещия български сайт за групово
пазаруване grabo.bg., защото той отхвърли офертата на Groupon, понеже условията
предполагаха да се откаже от бранда, който гради и да премине изцяло под тяхната
шапка. На този етап бе отхвърлено предложението за придобиване, поемайки риска
да се опита самостоятелна инвазия". Моделът бе разгледан задълбочено и
слабостите в изпълнението му във вида, предложен от Groupon и копиран от всички
до момента. Предстоеше да се промени концепцията по начин, който да балансира
по-добре интереса за бизнеса и потребителите."
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Grabo.bg е интересна и с това, че притежава и други популярни онлайн
проекти, сред които сайта за запознанства gepime.com, системата за онлайн
плащания Wisdom.bg, сайта pomagalo.bg и други. Към Grabo.bg има интерес и от
други страни. Може по-нататък да се състои продажба на дял в компанията, но по
начин, който да позволи Grabo.bg да поеме големите решения за посоката на
кораба, с правото на инвеститора да придобие мажоритарен дял, чак когато се
покаже в пълния блясък на замислената платформа."
Grabo.bg има над 300 хил. лв. приходи за месец декември, четири месеца
след създаването на компанията, а към средата на януари реализира по 1000
продажби дневно в шест града в страната
Според източници на "Капитал" Groupon са разговаряли с редица от сайтовете
за групово пазаруване в България, като предложенията им са варирали от 7цифрена инвестиция в евро за пазарния лидер до няколкостотин хиляди за
придобиване на някои от най-малките играчи. Преговарящите от страна на Groupon
са братята Александър, Марк и Оливър Самуер чрез фирмата European Founders
Fund (EFF), които са известни с успешните излизания от проекти, копиращи някои от
най-успешните в САЩ онлайн бизнеси на европейска земя. Като посредник в
преговорите участва българската компания за уеб базирани игри XS Software, в
която братята Самуер имат инвестиция чрез придобитото от Groupon дружество
CityDeal. Навлизането на американската компания в страната е очакван ход, тъй
като тя вече има присъствие в почти всички съседни държави - Румъния, Гърция,
Турция. Проверка в регистъра на домейните с разширение .bg - www.registrator.bg
показва, че адресът www.groupon.bg е запазен още през месец юни миналата година
от представители на немската компания CityDeal Europe (в момента част от
Groupon).
Бързото развитие на колективното пазаруване в България и очакваното
навлизане на големи чужди играчи са причината в прогнозите за развитието на
пазара през 2011 често да се използва думи като касапница. Повечето от играчите в
момента са убедени, че до края на годината ще останат само няколко силни
компании, а голяма част от появилите се сайтове няма да издържат на
конкуренцията. Освен това в бранша усилено се говори за навлизането на още един
потенциален чужд играч. Това е гръцката компания, стояща зад goldendeals.gr - найуспешното копие на Groupon в южната ни съседка. По всяка вероятност тя ще
използва натрупания капитал, за да повтори успеха си и в други страни. Компанията
вече има сайтове и в Румъния и Сърбия. Източници от бранша твърдят, че само
приходите им в Гърция са над 1 млн. евро месечно - ресурс, с който навлизането им
в България може да бъде сериозно предизвикателство за съществуващите тук
играчи. Така че, ако някой си е мислил, че 2010 е бурна за сайтовете за групова
търговия в България, нека се приготви за още по-турбулентно развитие и
конкуренция през настоящата година.
В момента на пазара оперират Grabo, Zadrujno, Kolektiva, СЛОН, Deals.bg,
както и други сайтове, които използват сходен бизнес модел. Но навлизането на
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Groupon определено ще промени бизнеса. След навлизането на Групон, груповото
пазаруване няма да бъде същото.
Домейнът groupon.bg е запазен от доста време от немското подразделение на
групата и ние очакваме с нетърпение да видим какво ще предложи световният лидер
на нашия пазар.
Друго предизвикателство пред бизнеса е появата на сайтове, които събират
всички оферти заедно на едно място, което прави проследяването им по-трудно и
тотално размива усилията на отделните компании да се позиционират като
иновативни, сигурни и т.н. Според Сребрин Ватралов агрегаторите маскират силните
страни на отделните сайтове и свеждат битката между тях единствено на ниво найизгодна оферта, "което обезличава иновативните преимущества на по-гъвкавите на
пазара". Според изпълнителния директор на NieSme.bg Джош Зипкин, който е бивш
служител на Grabo.bg, големият брой сайтове ще продължи да смъква комисионата,
която те взимат, докато тя стигне почти до нула. "Освен това с появата на
агрегаторите сделките вече няма да се асоциират с отделните брандове. Бизнесът
ще еволюира в един голям агрегатор, който ще успее да гарантира потвърждаването
на офертите", прогнозира Зипкин. Все още обаче не е ясно как точно тези агрегатори
ще гарантират истинността на офертите по-добре от отделните сайтове.
В САЩ има вече организирани агрегатори с цел избор на сайт. В България
има агрегатор „Всички оферти”, с над 50 сайта. Най-важното за подобни сайтове за
групово пазаруване е, че вътре се дава информация за контактите, оставя се място
за мнения и препоръки и възможност за задаване на въпроси, на които се отговаря
по възможно най-бързия начин.
Пример с grabo.bg. „Взимаш си отпуска. Стягаш си куфарите. Оставяш
котката на съседите... В този момент обаче с ужас разбираш, че почивката, за която
отдавна си предплатил, всъщност не съществува. Това е едно от най-неприятните
неща, които могат да се случат на човек през летния (и не само) сезон.”
Кошмарният сценарий се превърна в реалност не за един, а за 226 измамени
потребители на сайта за групово пазаруване Grabo.bg. Всички си бяха закупили
ваучери за несъществуващи екскурзии, осигурени от пловдивската фирма
"Еврохолидейз". Случаят придоби широка популярност през изминалата седмица,
когато собствениците на фирмата бяха арестувани. Той обаче не е кошмарен само
за измамените клиенти. От него сериозно пострадаха всички сайтове за групово
пазаруване и сега те са изправени пред важния въпрос за рисковете пред бизнес
модела им и какво трябва да направят, за да спечелят обратно доверието на
клиентите.
226 е броят на хората, които са закупили ваучери на фирмата измамник
"Еврохолидейз" през интернет страницата Grabo.bg. През миналата седмица сайтът
за групово пазаруване обезщети първите 21 туристи, които са сред закупилите
фалшиво пътуване до Малдивите и остров Корфу. Общият размер на
компенсацията за всички пострадали е 145 хил. лв. Всеки от ощетените ще получи
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сумата, посочена във фалшивите оферти - платилите ваучер за Корфу ще вземат по
350 лева, а за Малдивите - 900 или 1000 лева, в зависимост от датата на
пътуването.Остават ощетени онези клиенти, които са платили направо на фирмата
измамник
"Еврохолидейз" допълнителни застраховки, както и самолетните билети до
Малдивите, които са близо 1400 лева на човек. Предложението към тях е да
подготвят колективен иск от името на всички потърпевши, като Grabo.bg ще поеме
съдебните им разноски.
Реакцията на Grabo.bg след измамата не закъсня - компанията обеща да
компенсира всички пострадали потребители, което ще й струва 145 хил. лв. Това е
похвално и беше единственият правилен ход в създалата се ситуация. Те не бяха по
никакъв начин задължени да обезщетяват клиентите си и причината да го направят
вероятно е, че загубите, които биха понесли от изгубеното доверие, биха били много
по-големи. По-интересно в дългосрочен план обаче е как този инцидент ще се
отрази на бизнеса на сайтовете за групово пазаруване. "Добре планираната и
изпълнена измама нанесе своя сериозен удар върху доверието на потребителите
към предплащането за туристически услуги изобщо онлайн, не само през Grabo.bg".
На същото мнение са и от Deals.bg, че измама с такъв размер "вероятно ще
разклати доверието на потребителите". Това може да прерасне в негативно
отношение от страна на потенциалните клиенти към онлайн пазаруването като цяло.
От Kolektiva.bg са с една идея по-позитивно настроени: неприятният случай ще
накара хората, които ползват услугите на сайтовете за колективно пазаруване, да
станат по-внимателни какво и от кого купуват. Според тях това ще доведе до
повишаване на качеството на предлаганите услуги. По този начин на пазара ще
останат само проверени и сигурни доставчици на услуги, с които не всеки ще може
да работи. Препоръчва се да има повече проверки. Въвеждането на подобно "сито",
през което да минават партньорите на сайтовете за колективно пазаруване,
очевидно е необходимо. Само за около една година, откакто се появиха първите
представители на този бизнес в България, вече има над 85 различни сайта, които
предлагат групови услуги с намаление. Това, от една страна, намалява процента,
който те взимат от търговците при организиране на промоция, а от друга, създава
предпоставки за поява на нови измами. Най-малките сайтове просто не разполагат с
достатъчно ресурс, за да проверяват дълбоко търговците, с които работят.
Същевременно фрагментирането на пазара и понижаването на приходите на
големите играчи (поради намаляването на процента, който взимат от всяка
промоция) ще ограничи и техния ресурс за проверка на фирмите, с които работят.
Като резултат от случката с измамените потребители вероятно ще бъдат създадени
много повече ограничения за търговските ни партньори, а вероятно и във всички
други конкурентни сайтове. Целта на "затегнатите" отношения с търговците е
"минимизиране на форсмажорните обстоятелства".Вероятно подобно завишаване на
изискванията от страна на сайтовете за групово пазаруване към техните клиенти ще
предприемат и другите играчи на пазара. Тази случка е сигнал за всички, че
стриктната проверка трябва да е задължителна. Digital Manager в All
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Channels|Interaction, са на мнение, че през последната година браншът се е
развивал твърде стремглаво и е нормално да се появи кризисна ситуация. Като
следствие е нормално да има понижаване на доверието към сайтове за групово
пазаруване, но не е задължително това да се отрази на продажбите. Тази ситуация
може да провокира потребителите да търсят повече информация, да търсят
гаранции от сайтовете или да увеличи времето за взимане на решение за покупка.
Все още е рано да се каже дали вследствие на инцидента се наблюдава отлив от
сайтовете за групово пазаруване. Представителите на бизнеса, с които "Капитал" се
свърза, единодушно потвърдиха, че лятото отчитат значителен спад в оборотите и е
трудно да се определи доколко той се дължи на фалшивата оферта в Grabo.bg. В
момента спадът е в порядъка на 30-40 процента.
Заключение
Един за всички, всеки за себе си Наличието на толкова много сайтове за
колективно пазаруване в България, както и същността на бизнес модела им, която
се изразява в търсенето на най-евтината оферта, превръща всеки проблем, свързан
с доверието на потребители към един от големите сайтове, в криза за целия бранш.
Точно затова оттук нататък е важно как всеки от сайтовете ще се погрижи да убеди
своите потребители, че предлага достатъчно сигурни услуги. По този начин
сериозните играчи разчитат да се откроят на фона на ежедневно появяващите се
техни конкуренти.
Предизвикателство пред бизнеса на сайтовете за колективно пазаруване са и
съмненията в устойчивостта на модела в дългосрочен план. През последните
няколко месеца тече международен дебат доколко създателят на този бизнес модел
- онлайн гигантът GroupOn, може да гарантира устойчивостта му. Компанията
продължава да се разраства с много високи темпове, навлизайки на нови пазари, но
не може да излезе на печалба, като дори увеличава загубите си. Едно от найголемите притеснения на анализаторите е, че моделът може да бъде повторен от
всеки буквално с джобни пари, необходими за начален капитал. Все повече критики
идват и от недоволни търговци, които се чувстват неудовлетворени след
стартирането на промоция в сайт за колективно пазаруване. Често обаче това е
следствие на лошо договорени конкретни параметри по партньорството, а не на
проблем в същността на самия бизнес модел.
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ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING LONG-RUN PIPO RESULTS.
EVIDENCE FROM BRIC EQUITY CAPITAL MARKETS
Solyarov Andrey, Nikita Kovkin, High School of Economics, Moscow
“Privatization is a way to increase percent of local retail shareholders by lowering
the power of state and sharpening social power….” Margaret Thatcher
For the last two years(209-2010) we have been witnessing a new wave of
privatization in the world money market. According to the data of Barometer of privatization
there was a new record of Privatization Initial Public Offerings in 2009 – $ 213 bln, in 2010
– $ 270 bln. The main issues were connected with such giants as Brazilian Petrorbras (70
bln.), Agricultural bank of China (22,1), General Motors and Citigroup (total $ 48 bln.). At
the same time we should admit that so-called true privatization has reached 180 $ bln. It is
the highest level ever. It allowed governments to return money and get large cash flows
from retail and institutional investors. It was different from nominal PIPO. For example,
such a great volume of PIPO of Petrorbras was connected with the fact that the Brazilian
government presented licenses for oil fields. Real cash flows were equal to $27, 5 bln.
But why do we see such figures? The main cause is related to the consequences of
the recent economic crisis. During 2008-2009 there was a wave of nationalization aimed to
save national plants and banks. To reach this goal governments gave money to these
institutions to change shares of stock companies. Governments took either common or
privileged stocks. In 2009-2010 there was a wave of stock markets recovery. Bullish
market has allowed regulators to use fair situation to return money. Investors were eager
to buy cheap assets. On the other hand, the largest level of liquidity allowed
find
necessary means in order to participate in privatization.
And again questions concerning the goals of privatization arise. The first one is
related to lowering the deficit of public budget. Nowadays many governments have high
level of public debt to GDP. It has become a headache for world stock markets. It began in
Greece, but we have the same problems with other countries of PIGS. In the nearest
future many countries should have the same problems. But fiscal goal is not crucial in set
of goals of privatization.
Another question was connected with lowering the role of state in market economy.
During the economic crisis the majority of governments (including market-oriented
liberals) was forced to increase the level of public sector to reallocate resources by
regulators. So now we have the opposite problem how to eliminate the role of state in the
economy. Why is the interference of state in the economy so crucial? It disadvantages
equal conditions of the participants of economic life and threatens perspectives of
economic growth in the future.
Another problem is connected with the growing numbers of retail investors. For
example, during PIPO of Sberbank and Rosneft more than 100000 retail investors
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participated in the deal. And Russian regulators were excited by the results of PIPO. But
on the contrary in the 80-s 4,5 millions of private investors were involved in privatization of
British Telekom and British Petroleum in Great Britain. As a result nowadays we have
only 800000 retail investors in Russia (according to the data of Stock Exchange Moscow
Interbank Currency Exchange – MICEX) – less than 1% of population of the Russian
Federation. Moreover
most of these investors are not active – only 100000 make
transactions once a month. It makes Russian stock market and financial system
dependent on infusions of foreign financial investors, increases volatility and system risks.
In order to develop Russian financial market it is necessary to popularize investments in
stock market, to improve the level of diversification of issuers of shares (for example, in
Russia more than 70% value of capitalization were connected with oil, gas and metal
companies). Thus privatization will allow to make financial market more effective.
On the other hand, there is a problem how to estimate efficiency of managers’
activity of governmental public companies. They have a great role in Russian economy
both in public companies such as Gazprom, Sberbank, VTB, Aeroflot, Transneft and
many others, and in non-public companies (for example, RZD (Russian Railways),
Sovcomflot etc. But public companies’ activity is estimated by market, by investors. In
non-public companies marks of efficiency depend only on loyalty of other government
officers. They create new opportunities for corruption and wrong
estimating. So
regulators have to increase the role of market in this case. Of course, in these cases there
are a lot of problems concerning improvement of corporate management, increase of
transparency of companies and so on.
The above-mentioned goals are current. But the main crucial goal of privatization
should be the creation of equal conditions for all participants of economic activity,
protection of consumers’ interests, brave struggle with monopoly and increase the level of
competiveness in economy.
But there is a problem. It can be seen on the case of privatization of Russian power
companies. At the beginning of privatization of a Russian power company – RAO EES
regulators set a target to destroy monopoly in distribution, production and transference of
electricity. Furthermore, it had
to crash geographical monopoly,
attract money of
investors and lower prices for consumers. The monopoly was destroyed and new large
energy companies appeared and issued shares. But what do we have now? Most of the
shares were distributed in favor of Gazprom and other private (often private) monopolies.
So it is ridiculous to speak about victory of free market and competition. The price of
electricity is increasing very fast. On the eve of presidential elections the government
decided to freeze tariffs. It stopped infusion of foreign investments into the branch. So the
circle has become vicious.
It is interesting that British authorities faced the same problems in the process of
privatization of British Bus. At first monopoly was destroyed and many private bus
companies were created (more than one hundred). But in ten years in process of M&As
only six companies survived. So the British regulators managed to re-write the rules of
play.
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We come to the conclusion that it is important to estimate all far-reaching
consequences before privatization and create independent control of new market to stop
the growth of tariffs in monopolistic branches defending consumers and independent
players and setting fair and clear rules of the game.
The Russian government is planning to launch ambitious privatization program
during 2011 – 2015. It is planning to raise at least US$50 billion during next five years
from selling stakes of state enterprises such as VTB, Sberbank, RZD, Rusgydro, Rosneft
and other Russian giants. The government intends to use the privatization process to
overhaul and modernize the infrastructure and the management of these businesses. The
main goal is to build Moscow International Financial Center and such program will help
attract foreign investors to make investments into Russian market. We should admit that a
big step has been done. According to these facts, we decided to examine the factors to
which investors should pay attention before purchasing PIPO (Privatization Initial Public
Offering).
At first you can ask what these factors are. We decided to examine some basic
factors that were used in previous works of Steven L. Jones, William L. Megginson “Share
Issue Privatizations as Financial Means to Political and Economic Ends” and E. Chirkova
“Public IPO’s in Emerging Markets” such as: underestimation, amount of oversubscription
and volume of initial public offerings. So we would like to check how these factors can
influence privatization initial public offerings that occurred in Russian Federation, China
and Brazil during the period from 2000 till 2008. Other factors that we would like to
examine are the rank of the underwriter in the local league tables and participation of
international investors in the offerings. In our opinion the rank of underwriter is an
important factor, because IPOs are investment - banking business and for them it is very
important to be at the top of a league table. The government pays a lot of attention to the
rank because they want offerings of high quality. On the other hand investment bank will
have green shoe options so for them it will be very important to maintain the growth of
privatization stocks.
Speaking about the data, we take into consideration privatization offerings that
appeared in BRIC countries from oil & gas industries, financial institutions, metals &
mining and other sectors (including telecommunication, retail and construction). The main
participants were Rosneft, VTB, OGK-2, Sberbank, ICBC, Petrochina, Banco Santander
(BSBR), Bank of China and China Coal Energy. As mentioned before, we took the data
from the year 2000 till the year 2008, so we do not take into consideration offerings that
appeared during last three years because we need to calculate long-term returns for 1, 2
and 3 years. For a long-term return we calculate spread between annual return of each
offering and annual return of local index. As the main instrument of the research we took
econometric analysis, multi-factor regression namely. Admittedly our model will take such
form:
Long-term PIPO return = k1*Volume of initial public offering + k2*Underestimation
+ k3*Amount of oversubscription + k4*Rank of underwriter

(1)
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At first, we made statistical analysis of data and found very interesting results
according to the performance of different countries and industries. In our study the highest
performance is shown by offerings that were listed in China, especially on Hong-Kong
Stock Exchange with average 3-year return 25,19% (Figure 2). According to our research
Russian and Brazilian PIPO’s are less attractive than Chinese ones because they have
negative long-run return.
Figure 1. 1-year PIPO return

According to Figure 1 Russian PIPO’s shows the worst 1-year PIPO results among
BRIC countries, with average loss over 27%. But we should pay attention to the fact that
all countries on average show negative first year return.
Figure 2. 3-year PIPO return

Sector diversification shows that we can get the highest return investing in
gas companies (Figure 3).

oil &
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Figure 3. Comparison 3-year PIPO returns between industries

According to
Figure 3 other sectors such as metals & mining and financial
institutions on average don’t show positive results. We came to such conclusion in reliance
upon the data because these industries are cyclical and the result depends on the period
given.
Before examining multiple regressions we need to make an analysis of two factor
models because it will help us to answer a question about significance of our factors. So
we have 4 simple models:
•
•
•
•

LR Return = c + k1*Volume
LR Return = c + k2*OverSub
LR Return = c + k3*Rank
LR Return = c + k4*UnderEst

(2)
(3)
(4)
(5)

Econometric analysis of simple regressions shows us the following results:
Figure 4. Two factor regressions for volume of offering and amount of oversubscription.

Figure 4 shows us that amount of oversubscription and volume of offerings have
low positive correlation with long-run PIPO return but according to the t-statistics and Fstatistics the volume of PIPO is more confident factor than oversubscription. Such faint
results can be caused by a small sampling.
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Figure 5. Two factor regressions for rank and underestimation.

As we see in Figure 5 evaluation of underwriter’s rank and underestimation are
much more significant factors than the previous ones. Here we see high value of Fstatistics that can help us
make a conclusion that the rank of underwriter and
underestimation of PIPO positively influence long-term performance of the stocks.
After analysis of two-factor models proceed to study multiple regressions. According
to the test hypothesis the results of only two factors have high correlation with long-run
return. But we tried to build a model using all these factors.
Figure 6. Multiple regressions for 3-year return (left) and 1-year return (right)

Both models are not benchmarks and are not ideal according to econometric
analysis, but 3-year return model has better R-squared an F-statistics. Of course, as we
have said before small sampling can be the reason for such a result. But here we can see
one more very important factor increasing determination coefficient. To improve quality
results of the model we use only factors that have better test hypothesis results in twofactor models.
Figure 7. Multiple regressions for 3-year return (left) and 1-year return (right)
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T-statistics again show us unsatisfactory results but they are better than in the
previous models and also we see the improvement in F-statistics results. Thereby
according to our sample underestimation of the offering and rank of the investment bank in
the local league table are the best factors that describe
long-run performance of
privatization initial public offerings.
According to our investigation we come to the conclusion, that the highest
performance is shown by offerings that were listed in China, especially on Hong-Kong
Stock Exchange. Also privatization initial public offerings from Oil & Gas industry show the
highest performance in long-term period. Speaking about factors to which investor should
pay attention before making decision about purchasing PIPO stocks, our research shows
that they are rank of the underwriter and underestimation of PIPO. They are the most
significant factors that influence long-run results. Of course our research is not finished;
we will continue increasing our sampling and developing our model. Our goal is to build
the most adequate model which will help us describe all factors that influence long-run
PIPO results.
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МРЕЖАТА ЗА ФИНАНСОВА СИГУРНОСТ И УПРАВЛЕНИЕТО НА
ФИНАНСОВИ КРИЗИ
проф. д-р Милети Младенов, Елена Ралинска
„Онова, което ни помага да преживеем
промените и да си осигурим надеждно
приспособяване към тях, не е в никакъв случай
симетрията, спокойствието, хармонията и
стабилността, а напротив – липсата им,
нарушаването им, екстремните ситуации и процесите
на разпадане.”
Дитер Броерс /Р/ еволюция 2012
„На теория няма разлика между теорията и
практиката. Но на практика има.”
Жан Л.А. ван дер Снепшот

Резюме: В доклада се разглежда въпросът за финансовите кризи и
възможностите за тяхното управление чрез мрежата за финансова сигурност.
Привежда се информация за намесата на централните банки и държавата по
време на глобалната криза от 2008-2009 г. с цел финансово подпомагане на
проблемните банки и финансови институции и ограничаване на щетите от
кризата. Разглежда се и по-конкретният въпрос за банковата паника и
противодействието й, при което важна възпираща роля играе отново мрежата
за финансова сигурност. Прави се извод, че тази мрежа е подходящо средство за
запазване доверието на клиентите във финансовите институции, като се
уточнява, че това въздействие е предимно кратксрочно.
Ключови думи: мрежа за финансова сигурност, финансови кризи,
управление, доверие, финансово подпомагане, банки, небанков финансов сектор,
банкова паника.
Summary: The issue of financial crisis and the possibilities to manage them via
financial safety net is discussed in the paper. Some information about the financial support
for banks and non bank financial institutions from central banks and governments during
the global financial crisis of 2008-2009 is given. This support is aiming at limiting the
damages of the crisis for the ailing financial institutions. The more specific issue of bank
panic is discussed, having in mind again the preventing role of the financial safety net. A
conclusion is reached that this set is an appropriate instrument to keep the clients’
confidence in financial institutions despite the fact that such an impact is predominantly
short term oriented.
Key words: financial safety net, financial crisis, management, confidence, financial
support, banks, nonblank financial sector, bank run /bank panic/.
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ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
Един от важните въпроси, които се обсъждат във връзка с глобалната
финансова криза от 2008-2009 г. и излизането от нея, се отнася до възможностите за
управление на такива кризи, при което „управлението” се разбира в смисъл на
противодействие на кризата, така че да се предотвратят, елиминират или намалят
щетите от нея1. Под финансова криза в случая се разбира спадането на цените на
финансовите активи, което се проявява в срив на фондовите борси и загуби за
всички лица /банки, други финансови институции, граждани и фирми/, които държат
такива активи. Споделя се разбирането, че мрежата за финансова сигурност е
подходящ инструмент /средство/ за управление на финансови кризи. По
дефиницията на мрежата за финансова сигурност няма особени спорове. В един потесен смисъл тя включва схемите за гарантиране на депозитите в банките, а в поширок – регулаторната уредба, вкл. централната банка като кредитор от последна
инстанция, и надзора на банковия сектор 2. По аналогия тази мрежа се разпростира
и за небанковите финансови институции като инвестиционните фирми и капиталовия
пазар.
При финансовите кризи би трябвало да се отчитат също психологическите
аспекти на такова управление – имаме предвид доверието на отделните
икономически агенти /граждани и фирми/ във финансовите инструменти, пазари и
институции, вкл. в държавата като емитент и участник в пазара. При финансови
кризи се загубва богатство, което рядко може да бъде възстановено до пред
кризисните размери. Това създава своеобразна „кризисна памет” в пазарните играчи
и в бъдеще, поне за известно време, ги прави по-сдържани и внимателни. Почти
всички анализатори свързват появата на финансови кризи с алчността и страха,
което подчертава значението на психологическите аспекти, формиращи
поведението на хомо економикус.
По-долу се има предвид ситуацията във финансовия сектор към средата на
2011 г., момент, който се разглежда като граничен – според официалните
статистически данни светът е излязъл от рецесията, финансовите пазари се
възстановяват, но колебливо, има продължаваща нестабилност и несигурност.
Според някои наблюдатели е вероятна нова финансова криза. В локалния мащаб на
отделните държави, особено малки като България, този анализ може да изглежда
по-различно, но понеже и те са свързани и зависими от международните пазари, не
трябва да се търсят особени изключения.
Анализират се по-конкретно два аспекта на управлението на финансови
кризи: първо, използването на мрежата за финансова сигурност като инструмент на
управлението на национално и международно ниво, и второ, по-конкретния въпрос
за управлението на банкова паника – на нивото на отделната банка и също в
1 Вж. цитирана класическата дефиниция на управлението на финансова криза, например в: Тодорова, В.,
Финансови кризи. История, еволюция и теория, С., изд. Тракия-М, 2010, с. 58.
2 Вж. например: Schich, S., Financial Crisis: Deposit Insurance and Related Financial Safety Net Aspects, Financial
Market Trends, OECD, 2008, p. 2.
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рамките на банковата система, при което мрежата за финансова сигурност играе
също ключова роля.
МРЕЖАТА ЗА ФИНАНСОВА СИГУРНОСТ
УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИ КРИЗИ

КАТО

ИНСТРУМЕНТ

НА

Споделяме становището, че на базата на историческия опит и развитието при
последната криза, мрежата за финансова сигурност е и може да се използва като
инструмент за управление на финансови кризи, като ефектът от това е най-силно
изразен в кратък срок, но той се проявява и в среден и дълъг срок.
От строго теоретично гледище всеки опит за намеса на държавата и за
управление на стопанския процес в макроикономически мащаб само вреди на
нормалния му ход, поради което, особено в дългосрочна перспектива, това е
ненужно и безполезно 1. В частност, за централните банки е известен изразът, че те
изпълняват неблагодарната роля да приберат питиетата, точно когато купонът се
завихря 2. На това се противопоставя емпирията, която показва, че навсякъде по
света държавната намеса в икономиката е неизбежна. Възможно решение на това
противоречие между теорията и практиката е да се приеме, че намесата е въпрос на
мащаб, т.е. че тя не трябва да доминира, екстремна форма на което е
централизираното управление при тоталитарната държава, а също така, че при
анализа не трябва да се игнорират сроковете. Но това е тема, която от гледище на
възможната аргументация и обобщение е странична за предмета на настоящия
доклад.
Ако се съди по състоянието на световната икономика и финанси към средата
на 2011 г., може да се заключи, че т.нар. пакети за финансово подпомагане на
правителството и централната банка на САЩ, а също на европейските правителства
и ЕЦБ, наред със схемите за гарантиране на депозитите в тези страни, попречиха на
финансовата криза да придобие пандемичен, разрушителен характер. Това обаче е
констатация валидна в кратък срок. Възстановяването на финансовия и реалния
сектор на икономиката от своя страна се очаква да отнеме време, чиято
продължителност е неясна. По оценки на известния икономист Кенет Рогоф 3, при
типичната рецесия наваксването на загубите и връщането към дългосрочната
тенденция на растеж отнема до една година, а при типичната дълбока финансова
криза за това са необходими 4 години 4.
Дистанцията на времето от стартирането на пакетите досега е твърде малка,
но и преди това се знаеше, че основният въпрос ще бъде дали средствата, които
централните банки и правителствата предоставиха на банките, на други финансови
1 Вж. например статиите на автори, които споделят възгледите на Фридрих фон Хайек в сборника „Кой е виновен
за кризата? Отговорът на австрийската икономическа школа”, изд. Сиела, 2010 г.
2 Вж. Норберг, Й., Финансовият крах, С., изд. МаК, 2010, с. 28.
3 Виж: в. Дневник, 19.08.2011 г.
4 Авторът прави разлика между типична рецесия и голямо свиване /контракция/, като под последното разбира
редките случаи на икономически кризи с характеристиките на Голямата депресия, каквито се случват веднъж на
70-80 години. Такъв характер има според него финансовата криза от 2008-2009 г.
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институции и дори на фирми под формата на кредити, ще се върнат обратно и в
какъв размер. А също дали купуването на акции от държавата в институции в тежко
финансово състояние ще се окаже печеливша или губеща операция.
Според информация, оповестена в края на м. май 2011 г. 1, сумата на пакетите
за финансова помощ по време на кризата /възлизаща общо на 15,16 трлн. дол./ е
била като дял от БВП съответно 73% за САЩ, 74% за Великобритания и 18% за
страните от еврозоната /като абсолютна сума: 10,48 трлн. дол., 1,71 трлн. дол. и 2,97
трлн. дол./. Тази помощ е предоставена от централните банки и правителствата и е
била под формата на кредити, гаранции, застраховки, суапи и участие в капитала на
финансовите институции. Важно е да се уточни, че делът на кредитите от
централните банки /т.е. създаването на пари/ е бил за съответните страни в горния
ред 36%, 18,7% и 33%.
Интересна информация за предоставената по време на кризата финансова
помощ от Феда публикува през м. септември 2011 г. агенция Блумбърг 2. В
съобщението агенцията уточнява, че нейното събиране е било трудно и е отнело
няколко години. Информацията се квалифицира също като „тайна”, от гледище на
това, че не е съобщена в момента на предоставянето на помощта. Тази информация
е дадена в Табл. 1.
Прави впечатление, че кредитите на Феда са били отпуснати не само на
американски банки. От всичките 30 най-големи финансови институции –
бенефициенти по програмите, около половината са от Европа. Освен посочените в
Табл. 1, сред тях с по-малки суми са: германската финансова компания Hypo Real
Estate Holding /28,7 млрд. дол./, френската банка Societe Generale /17,4 млрд. дол./,
белгийската банка Dexia и др.
Табл. 1. Десетте банки, получили най-голяма финансова помощ от Феда
(Изт: в. Дневник,24.08.2011 г.)
БАНКА
Morgan Stanley
Citigroup
Bank of America
Royal Bank of Scotland
State Street Corp.
UBS
Goldman Sachs
JPMorgan Chase
Deutsche Bank
Barclays

ПОЛУЧЕНА СУМА, МЛРД. ДОЛ.
107,3
99,5
91,4
84,5
77,8
77,2
69
68,6
66
64,9

Категоричното заключение на агенцията е, че без намесата на Феда
/оценявана тук на сумата 1,2 трлн. дол./ тези водещи финансови институции найвероятно биха фалирали и че без тази намеса на финансовите пазари щеше да има
много по-голям срив, а световната икономика можеше да премине през втора голяма
1 Вж. De Lisa, R., DGS, resolution fund, SIFIs and funding principles, in: DGS and ICS funding: the raising, management
and use of funds, EFDI Annual meeting, Belgrade, 29-31 May 2011.
2 Вж. в. Дневник, 24.08.2011 г.
Остава неясно обаче дали тези данни са част от по-обобщената информация за финансово подпомагане, вкл.
представената в този доклад по-горе, или са допълнение към нея.
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депресия. Интересно е също мнението на агенцията, че Феда не е регистрирал
загуба по нито една от седемте различни програми за подпомагане, дори банката е
излязла на печалба от 13 млрд. дол. от програмите за м. август 2007 – м. декември
2009 г.
Вероятно подобно на други кризи, кризата от 2008-2009 г. поставя отново
много остро въпроса за необходимостта или вредата от финансово подпомагане
като противодействие и инструмент за овладяване на кризисни ситуации.
Практиката недвусмислено показва, че този инструмент е ефикасен в кратък срок,
което съответства и на здравия разум, тъй като в този кратък срок /понякога от дни/
се прави опит да се спре тоталния срив. Й. Норберг описва тази ситуация много
точно: „Всеки път, по време на всяка криза, изглежда необходимо да се
стабилизират финансовите пазари и да се върне доверието. В противен случай би
могла да настъпи рецесия, масови фалити на производители и висока безработица.
Производителите, избирателите и медиите в хор искат бързи действия за справяне с
всички проблеми. Същевременно обаче всяка спасителна операция увеличава риска
от нова криза. Ако под трапеца се опъне мрежа, гимнастиците ще рискуват с потрудни упражнения. Ако Федералният резерв винаги идва да лекува махмурлука,
хората няма защо да внимават колко пият.” 1
Споровете между икономистите са по това, че такова краткосрочно решение
създава инфлационен натиск в среден и дълъг срок, което и при кризата от 20082009 г. като че ли вече се проявява. От друга страна, ако кредитите от централните
банки и държавата се върнат, това напрежение ще се абсорбира чрез свиването на
паричното предлагане и натискът ще изчезне. Имаме предвид т.нар. съществена
инфлация /core inflation/, т.е. нарастването на ценовото равнище, изчистено от
цените на храните и петрола, която според конвенционалната теория се генерира от
парична експанзия. Очевидно е необходима по-голяма дистанция във времето, за да
се оценят коректно последиците от програмите за финансово подпомагане и поконкретно, в частта им, финансирана чрез създаване на пари от централната банка.
Тук ни интересува по-скоро възможността такива програми да се използват
като инструмент за потискане, ограничаване и контролиране на финансови кризи. От
своя страна, тези програми са съществен компонент на мрежата за финансова
сигурност във вида й, познат днес. Поне в кратък срок практиката показва ползата от
тях, независимо от известното твърдение, че успешна е макроикономическата
политика, която сполучливо съчетава сроковете.
БАНКОВА ПАНИКА
По определението на Уикипедия 2, думата „паника” означава психическо
състояние на внезапен страх, предизвикан от реална или въображаема заплаха,
който надделява над трезвата мисъл, и сама по себе си е част от защитната система
1 Норберг, Й., цит. съч. С. 32.
2 Вж: http://bg.wikipedia.org/wiki/.
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на организма 1. Паниката може да обхване както отделен човек, така и група и
обикновено се придружава от неконтролируемо желание за бягство. Паническата
реакция на хора при кризисни ситуации често е опасна – например, при евакуация на
сграда тълпата стъпква или задушава падналите и по-бавните.
Съдържанието на термина „паника”, отнесен към финансите, не е много поразлично от описаното по-горе състояние. Медиите използват изрази като „паника
сред инвеститорите повлече пазарите надолу”, „заради паниката борсовите индекси
потънаха”, „хората панически си теглят депозитите” и т.н.
Банковата паника е обширна тема на паричната и банкова теория. За случаи
на банкова паника се съобщава още от времето на Римската империя. Едни от найизвестните случаи са в САЩ от края на 19 век /паниката от 1837 г./, началото на 20
век /паниката от 1907 г./ и 30-те години на 20 век. И в периода след Втората
световна война има редица случаи на банкова паника. В най-ново време станаха
известни случаите на банкова паника в Русия – 1998 г., също в Гърция – само за
един ден, петък 27 май 2011 г. от банките в Гърция бяха изтегелени 1,5 млрд. евро,
което изправи страната пред банкова паника /Изтеглените суми в по-голямата си
част са на дребни спестители и възлизат на 2-3 до 10-15 хил. евро/ 2.
По банковата паника има както специализирани публикации, така и коментари
в стандартните учебни пособия 3. От различните страни на банковата паника тук ще
се спрем на възможността тя да се управлява, така че да се ограничат или
предотвратят щетите от нея. Този проблем е свързан с проблема за мрежата за
финансова сигурност, защото при наличието на такава мрежа и разбира се на
убедителна позитивна информация за платежоспособността на банката /или
банките/, нейните вложители /кредитори/ не биха се подали на банковата паника.
Именно банковата паника от началото на 30-те години е причина за създаването на
първата модерна система в света за гарантиране на депозитите – Федералната
корпорация за гарантиране на депозитите /FDIC/, която започва да работи в
началото на 1934 г.
Веднага ще посочим, че банковата паника като състояние на остра криза има
особености, които произтичат от спецификата на банката като търговец и се
изразява в това, че предмет на банковите услуги и операции са „чуждите” парични
средства, те не са собственост на банката /за разлика от случая с обикновения
търговец/ и поради това в тях е концентриран голям обществен интерес за
безусловното им опазване. По аналогия може да се говори за паника и при други
1 Анкети сочат страха от кръв, летене и зъболекар като най-разпространената причина за паника. Поне веднъж
годишно 10% от хората стигат до състояние на паника, породена от различни фобии /по информация от: http://evestnik.bg/1161/.
2 Според коментарите в печата непосредствена причина за това е станало невнимателно изказване на
представителката на Гърция в ЕК, която заявила, че дилемата пред страната е или споразумение с кредиторите,
или връщане към драхмата /а такова връщане неизбежно би станало при обезценена драхма/. По информация
от: www.bulgaria-news.bg.
3 Вж. например: Miller, R. LeRoy, VanHoose, D. D., Modern Money and Banking, 3rd ed., 1993, pp. 281-283;
Hutchinson, H. D., Money, Banking, and the United States Economy, 6th ed., 1988, p. 87; Kohn, M., Money, Banking,
and Financial Markets, 1991, pp. 427-431, 436, 465; Mishkin, F., The Economics of Money, Banking, and Financial
Markets, 6the ed., 2001, pp. 181, 427-428.
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финансови услуги, но този въпрос не е предмет на настоящото изложение, вкл.
защото спестяванията /свободните пари/ се държат в цял свят предимно в банките и
чрез тяхното посредничество се използват преобладаващо за финансиране на
икономиката. Това прави актуален въпроса за кризите при банкова паника и тяхното
управление, тъй като неочакваното и в големи мащаби теглене на депозити
намалява банковите ресурси, налични за кредитиране, а това води до свиване на
текущата дейност на фирмите и инвестициите в реалния сектор.
Преди всичко е необходимо да се уточнят понятията. В англоезичната
литература понякога се употребяват два израза – bank run, който се отнася до
възникването на недоверие и съответно теглене на депозити от отделната банка и
би могъл да се преведе като „наплив, натиск върху банката”, и съответно bank panic,
отнесен към банковата система и представляващ същинската банкова паника. В
настоящия доклад ще игнорираме горното разграничение и ще използваме само
израза „банкова паника”.
За по-голяма яснота нека първо опишем накратко възникването и протичането
на банкова паника. Нормално вложителите /кредиторите/ в банките теглят пари от
сметките си на съответните падежи или от разплащателните си сметки при
необходимост. Това формира изходящ за банките паричен поток, чиято величина и
срокове в обичайна обстановка са по принцип предвидими, преди всичко на база
наблюденията от миналото, сегашните очаквания и състоянието на конюнктурата.
Именно това дава възможност банките да трансформират огромната част от
депозитите в активи с по-малка ликвидност /кредити, финансови инструменти и др./.
Такава банкова система се нарича фракционна и от теоретично гледище тя е
вътрешно нестабилна. Ако клиентите /вложителите/ обаче имат доверие в банките и
не си теглят парите без нужда, системата ще функционира нормално неограничено
във времето.
Картината обаче се променя драстично, ако у вложителите на дадена банка
възникне съмнение в нейната способност да им върне парите, независимо дали това
съмнение е основателно или е резултат само на слухове. Тогава загрижеността на
всеки вложител за собствените му пари бързо прераства в паника, пред клоновете
на банката се образуват опашки и всеки се опитва да получи пръв парите си в брой.
Именно това е ситуацията на банкова паника /или банков рън при прецизиране на
терминологията/ – опитът за едновременно теглене на депозитите от голям брой
/или от всички/ вложители в банката. Ако недоверието обхване и останалите банки,
независимо от тяхната платежоспособност, става бърз срив в цялата банкова
система, тя се блокира и се оказва неизбежно нейното временно „затваряне” от
държавната власт. Вижда се ключовото значение на доверието на клиентите
/вложители/ в банката.
Теоретично една банка, обект на паника, може да потърси кредити на
междубанковия пазар, но при големи мащаби на недоверието това не е
реалистично. Тук в ситуацията може да се намеси трето лице и така да се направи
опит за овладяване на кризата на недоверие. В ролята на това трето лице е
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мрежата за финансова сигурност с нейните елементи - централната банка като
кредитор от последна инстанция и схемата за гарантиране на депозитите.
При овладяването и управлението на банкова паника на нивото на отделния
банков клон или банка, група банки или цялата банкова система се използват и
средства с психологически характер. Банковият мениджър действа така, че да
успокои изнервените вложители от опашката. Той ще заяви, че на всички ще бъдат
върнати парите, банката ще остане отворена и след края на работното време, от
централната банка ще пристигнат нови камиони с банкноти, на вложителите могат
да се предложат сандвичи, кафе. От друга страна, служителите от гишетата могат
да прибегнат до дребни хитрини, за да забавят тегленето на депозити – ще оглеждат
внимателно и бавно документите за самоличност /макар да познават от години
клиентите си/, ще изплащат депозитите с банкноти от дребни купюри, които ще
броят неколкократно на ръка. Ако паниката е обхванала само отделна банка и е
резултат на слухове, след известно време – ден или два, дори след часове –
ситуацията ще се обърне и хората ще започнат да внасят обратно парите си. Те
могат да ги внесат и в друга банка, която да ги даде на банката в криза, ако разбира
се тази втора банка е била подложена на атака неоснователно и е платежоспособна.
При банкова паника в големи мащаби, заплашваща цялата банкова система,
ще се мине към екстремни мерки, които са неизбежни, макар да представляват
нарушение на договорите и експроприация на чужда собственост /вложителите не
могат да получат от банките собствените си пари/. Това се е случвало както в
миналото, така и днес. Ограничава се например сумата, която клиентът може да
изтегли от депозита си на ден или влоговете се замразяват за известно време,
банките се затварят за определен период /банкова ваканция/. По време на
банковата паника в Русия през 1998 г. медиите съобщиха за въвеждането от страна
на отделни регионални банки на високи комисиони при предсрочно прекратяване на
депозити, достигащи до една четвърт от сумата на депозита, за ограничаване
тегленето на пари от дебитните карти, по които гражданите получават заплатите си,
а и за прекратяване въобще на връщането на депозити от някои банки.
Описаната по-горе схема на банкова паника, обхванала отделна банка или
нейни клонове, беше наблюдавана в няколко случая и при български банки. Тъй
като тези банки бяха платежоспособни и паниката бе генерирана от слухове, а също
след декларирана подкрепа от централната банка, буквално през същия ден или в
следващите дни много от вложителите върнаха обратно парите си в банката и
паниката се самоликвидира. Това бяха и случаи, при които се прояви лоялността на
клиентите към тяхната банка. Мениджърите коментираха ситуацията с думите, че в
тези кризисни дни лоялните клиенти не са ги напуснали, теглейки парите си /често
тези клиенти са и длъжници по кредити от съответната банка/ 1.

1 Това води към интересния въпрос за т.нар. основни /core/ депозити, каквито са остатъците по
разплащателните и спестовни сметки на клиенти в даден регион, които се считат именно за лоялни клиенти. По
собствени изчисления /използвайки данни на БНБ/, делът на тези сметки в паричната маса у нас е значителен около 40%.
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От по-строго теоретично гледище, истинските поражения от банковата паника
минават през процеса на паричното предлагане, което в резултат на тегленето на
депозити и превръщането им в наличност се свива и това влияе дефлационно на
икономиката като може да предизвика рецесия 1.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
От посоченото по-горе следва, че мрежата за финансова сигурност може да
се използва по дефиниция за управление на финансови /банкови/ кризи. Макар тази
възможност да се оспорва от строго теоретично гледище, прибягването до нея се
потвърждава многократно от случаи в практиката на различни страни и периоди.
Този въпрос придоби актуалност отново по време на кризата от 2008-2009 г.
Разбира се, следва да се направи уточнението, че ефективността на тази мрежа
зависи от нейния дизайн, ефективни компоненти и взаимодействието между тях.
Например, счита се, че тя може да се понижи при ниски нива на покритие, частично
покритие /съфинансиране от клиентите/, недобре дефиниран обхват и др.
Ще завършим доклада с цитат за поуките от кризите, каквито винаги се
правят, но за съжаление често се забравят: „Бизнес кризите обичайно струват
скъпо... В най-лошия случай те могат да струват милиарди. Придобитият опит е
единственият плюс в подобни ситуации. Извлечете максималното от предоставената
ви възможност да се поучите, впоследствие вероятно ще предотвратите или ще се
справите по-добре с поредната криза по вашия път” 2.
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ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВЕН ПОДХОД ПРИ
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Методи Иванов, докторант към катедра „Публична администрация и
регионално развитие“, УНСС
INTEGRATED MANAGEMENT IS MAIN APPROACH TO REALIZATION
STRATEGIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
Metodi Ivanov, PhD student at the Department of "Public Administration and
Regional Development", UNWE
Резюме: С настоящият доклад автора ще направи опит да представи
взаимовръзката между интегрираното управление и неговото значение за
създаване и изпълнение на стратегиите за устойчиво развитие. Неговото
написване е продиктувано от една страна от схващането, че интегрираното
управление е разбирането за ефективно управление на посоката на всеки аспект
на организацията, така че нуждите и очакванията на всички заинтересовани
страни да са справедливо удовлетворени от най-доброто използване на всички
ресурси. И от друга страна необходимостта от намаляване на въздействието
върху околната среда, като важен въпрос, касаещ съставянето на стратегиите
за устойчиво развитие, налагащ минимизиране на въздействието от страна на
много източници /включително правителства, търговски асоциации, веригите на
доставка и други социални и финансови заинтересовани страни/, чрез комплекс
от законодателна, институционална и технологична дейност.
Ключови думи: устойчиво развитие, интегрирано управление, стратегия,
стратегическо планиране, регионално развитие.
Summary: In this report author will attempt to present the relationship between the
integrated management and its importance in creating and implementing strategies for
sustainable development. His writing was prompted in part by the notion that integrated
management is the understanding to effectively manage the direction of every aspect of
the organization so that the needs and expectations of all stakeholders are fairly satisfied
with the best use of all resources. And on the other hand the need to reduce
environmental impact, an important question concerning the establishment of sustainable
development strategies, which require minimizing the impact of many sources / including
governments, trade associations, supply chains and other social and financial
stakeholders country / by a complex of legislative, institutional and technological activities.
Key words: sustainable development, integrated management strategy, strategic
planning, regional development.
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Стратегията на Европейския съюз за устойчиво развитие 1 има за цел да
„насърчава местни инициативи за справяне с проблемите, съществуващи в
градските райони, и да изработи препоръки за стратегии за интегрирано развитие на
градските и чувствителните в екологично отношение райони“. Като вземем предвид
обстоятелството, че всеки четвърти от пет европейски гражданина живее в градски
райони, то можем да кажем, че качеството на живот и качеството на обитаваната от
тях среда, зависи преди всичко от начина по-който функционират градовете, както и
от тяхната визуална среда. В градовете се пресичат най-изразено екологичните,
икономическите и социалните измерения на устойчивото развитие предвид на
факта, че те са двигателя на една национална икономика, където се осъществява
стопанска дейност, правят се инвестиции и се създават нови, допълнителни работни
места. В Шестата програма за действие в областта на околната среда 2 е
предвидено да се разработи Тематична стратегия за градската околна среда, чиято
цел е да „допринесе за по-високо качество на живота посредством интегриран
подход, насочен към градските райони“ и за постигане на „високо качество на живота
и социално благосъстояние за гражданите посредством осигуряване на среда, в
която замърсяването е ограничено до степен, в която не поражда вредни
въздействия за човешкото здраве и околната среда, и посредством насърчаване на
устойчивото развитие на градовете“. Устойчивото развитие на градовете изисква
интегриран подход и Тематичната стратегия застъпва гледището, че националните и
областните власти трябва да подпомагат общините за постигане на по-интегрирано
управление на местно равнище. Интегрираните подходи включват дългосрочни
стратегически визии и обвързват различни политики на различни административни
равнища, за да гарантират съгласуваност. Интегрираното управление на околната
среда предполага също и съчетано разглеждане на взаимно свързани проблеми,
като техническото и административното управление на градовете, интегрираното
териториално
планиране,
икономическото
благосъстояние
и
конкурентоспособността, социалното включване и отговорното управление на
околната среда. Тематичната стратегия предвижда по-добро управление на
градските райони посредством интегрирано управление на околната среда на
местно равнище. Този подход се характеризира със стратегическо управление на
въздействията върху околната среда, произтичащи от всички дейности,
осъществявани на цялата територия, попадаща в компетентността на даден
политически орган, или на цялата градска територия. Подходът се основава на
междуведомствено и междусекторно сътрудничество, ангажиране на всички
съответни заинтересовани страни и интегриране на местните, областните и
националните политики. Интегрирания подход към управлението на градската среда
се изразява в цялостен, структуриран и поетапен подход и включва определяне на
ключовите предизвикателства, оценка на актуалното състояние, определяне на
целите на политиката, оценка на възможните варианти на политиката и

1 Стратегия на Европейския съюз за устойчиво развитие, достъпна на http://ec.europa.eu/environment/eussd/
2 Шестата програма за действие в областта на околната среда, достъпна на
http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm
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взаимодействие със заинтересованите страни, и води до прилагането на ефективни
политики.
В един регион, местните (регионални) власти са натоварени с широк кръг
различни функции, които се изпълняват или управляват от множество различни
звена в тяхната организационна структура, които често разполагат с ограничени
ресурси. Предвид на това, като подходящ инструмент за повишаване на
последователността и съгласуваността на отделните политики от гледна точка на
опазването на околната среда, и същевременно средство за максимално
повишаване на ефективността на тези политики в рамките на наличните бюджети,
интерес ще представлява интегрираното управление на околната среда.
Натоварено с функцията да осигури по-голяма прозрачност на процеса на
разработване на политиката и едновременно с това да насърчи по-активното
участие и приемане на следваната политика от страна на обществеността, можем да
кажем, че интегрираното управление на околната среда съответства изцяло на
Лисабонската стратегия за иновации, конкурентоспособност, растеж и заетост.
Използването на система за интегрирано управление на околната среда може да
доведе до постигане на съответствие с действащото законодателство в областта на
околната среда по ефикасен и икономически ефективен начин, след подобряване на
съгласуваността и икономическата ефективност на отделните мерки в рамките на
водената политика. Или с други думи казано интегрирането на екологични
съображения в икономическите решения може да генерира значителни икономии и
да повиши печалбите и производителността. В тази връзка е необходимо да се
търсят възможности за подобряването на управлението на отпадъците и
ефективното използване на ресурсите, включително опазването на водните ресурси,
посредством измерване на потреблението на вода и съкращаването на разхода на
енергия за отопление на сгради. Необходимо е да се търсят възможности за
повишаване на осъзнаването от страна на гражданите, персонала на местната
администрация и заинтересованите страни по въпросите, свързани с опазването на
околната среда, което да се извърши на базата на осъществяване на по-ефективно
партньорство
и
комуникация
между
гражданите
и
местната/градската
администрация. Чрез въвеждането на подходи за интегрирано управление могат да
се подобрят профилът, имиджът и „конкурентоспособността“ на града (местната
администрация).
Целта на системите за интегрирано управление на околната среда е
повишаване на екологичните показатели на градските райони, с което да допринесат
за постигане на по-високо качество на живот. Системата за управление на цялата
функционална градска територия трябва да включва пет основни стъпки, повтарящи
се в рамките на годишни цикли. Първата основна стъпка е свързана с
осъществяване на преглед на базовата линия, която трябва да документира
актуалното екологично и административно състояние, законодателните изисквания и
приоритетите на политиката. Тази стъпка предоставя основата за реализиране на
следващите етапи на процеса, включително определяне на действията в рамките на
стратегическата програма. Основен инструмент използван за оценка на базовото
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административно състояние е SWOT анализът. Следващата основна стъпка е
свързана с определяне на целите чрез разработване на стратегическа програма, в
която са определени целите, а също и приоритетите, инициативите и действията,
необходими в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Програмата трябва
да е насочена към използване и развиване на активното участие на гражданите,
бизнеса, администрацията и неправителствените организации. Третата основна
стъпка е свързана с одобряване на стратегическата програма като документ от
всички заинтересовани страни, които ще бъдат пряко ангажирани в процеса на
разработване на програмата, за да може се предотвратят евентуални бъдещи
конфликти във връзка с изпълнението на плана за действие и осъществяването на
дългосрочната визия за града. Четвъртият етап е свързан с изпълнение на
отделните мерки и действия посредством интегриран подход. Последният пети етап
е свързан с отчитане и оценка на извършеното, като във връзка с приетите за града
стратегически цели е необходимо да се осъществява текуща оценка на
ефективността на плана за действие. С извършването на подобни оценки може да
бъдат предложени нови мерки или да се преосмислят утвърдените действия.
Една система за интегрирано управление на околната среда може да обхване
частично или цялостно следните области, свързани с устойчивото развитие на
градовете. Обхватът на планирането на интегрираното управление на околната
среда може да бъде свързан с възможностите за повишаване на качеството на
водите, подобряване на управлението на отпадъците, повишаване на енергийната
ефективност и използването на възобновяема енергия, намаляване на емисиите на
парникови газове, подобряване на качеството на атмосферния въздух, подобряване
на градския транспорт, предотвратяване и намаляване на шума, и защита на тихите
зони, по-добро местно управление, по-добро земеползване и планиране,
увеличаване на биоразнообразието и зелените пространства, намаляване на
рисковете, свързани с околната среда 1.
При въвеждането на система за интегрирано управление един от най-важните
въпроси е свързан с политическата легитимност или подкрепа за осъществяването
на процеса, т.е. изпълнението на стратегическата рамка ще бъде гарантирано в
голяма степен от предоставените на високо ниво политическа подкрепа и ресурси.
Необходимо е целите на плана да получат подкрепа не само от общинския кмет и
областния управител, но и одобрение от по широк кръг от местната администрация,
което може да окаже мотивиращ ефект върху самата администрацията. Разбира се,
за повишаване на вътрешната ефективност от изключително значение е и
политическото ангажиране на общинския съветник, който да осъзнава значението на
устойчивостта и смисъла на плана.
В тази посока интерес би представлявало предложение за сключване на
екологичен договор между централната и местната администрация, който договор
трябва да има формата за споразумение на високо равнище, с цел да бъдат
1 Интегрирано управление на околната среда. Указания във връзка с Тематичната стратегия за градската околна
среда.
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насърчавани и предприемани мерки за защита на околната среда на местно ниво 1.
Това от своя страна ще предполага местните, общинските власти да разработят
стратегии, съдържащи малко на брой задължителни елементи, и едновременно с
това те трябва да бъдат стимулирани да изготвят програми за осъществяване на
разнообразни екологични дейности, които трябва да обхващат елементи от
различни сектори, чиято основна цел е да насърчат подобренията и иновациите.
Такъв подход би трябвало да помогне от една страна за преодоляване на
разминаванията между националните и местните власти и от друга да предостави
на частния сектор, заинтересованите участници, както и на гражданите, възможност
да направят своя собствен принос за формулирането и изпълнението на договора,
т.е. да бъдат заангажирани персонално, възможно най-голям брой участници в
осъществяването на този процес.
Най-важната предпоставка за успешното въвеждане на системата за
интегрирано управление е работата да се основава от самото начало на годишен
цикъл на управление, тази дейност може да започне в малък мащаб и постепенно да
се развива системата за интегрирано управление. Всеки един град разполага с
действащи инструменти и процедури, които биха могли да се използват за
изграждане на система за интегрирано управление, която да отговаря на описаните
в текста по-горе пет основни стъпки. Разбира се, може да се използва и подходът за
работа в мрежа, чрез които да се осъществи обмен на информация между градовете
и регионите и да се използва пълноценно капацитета на персонала. За
практическото въвеждане на система за интегрирано управление е необходимо да
бъдат придобити определен набор от знания, политически ангажимент и
допълнителни положителни ефекти.
Всяко начало е изпълнено с предизвикателства, а съществуващите
препятствия могат да бъдат преодолени само и единствено с постоянство във
времето чрез системна работа, основана на годишни цикли на управление. Едно от
най-важните препятствия пред въвеждането на системи за интегрирано управление
е когато прегледът на базовата линия не е направен достатъчно подробно и не
отчита всички аспекти, възможно е стратегическата програма да не интегрира
успешно екологичното измерение в останалите политики или да не отчете важни
нормативни изисквания. В тази връзка трябва да се използват съществуващи,
утвърдени и общопризнати в практиката инструменти, като методиките на
програмата Местен дневен ред 21, EMAS, или SWOT анализ.
Друг съществен момент е свързан с определяне на целите при изготвяне на
стратегическа програма и план за действие, където изборът на общите и
конкретните цели може да бъде затруднен, което се отнася и за избягването от
дублиране със съществуващи документи, като това един от основните и
съществените проблеми, който наблюдаваме в България. Тук можем да предложим
три типа на разширяване на обхвата и съдържанието на съществуващите системи
1 Двадесет и шестият доклад за градската околна среда на Кралската комисия по въпросите на замърсяването
на околната среда. Достъпен на http://www.official-documents.gov.uk/document/cm70/7009/7009.pdf
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за управление. Като първият тип разширение, т.е. териториално, ще предполага
прилагане на система за интегрирано управление към градската територия
осъществена чрез избор на подходящи показатели и цели. Вторият тип разширение
е свързано с действащите лица, което трябва да ангажира заинтересованите
участници в града както и да включва осъществяването на сътрудничество със
съседни градове. Третият тип разширение е свързано с измеренията, което
предполага интегриране на измеренията на устойчивостта в системата за
управление и следва да прерасне в система за интегрирано управление с фокус
върху екологичните, социалните и икономическите измерения. При избора на
подходящи действия, успешно може да се приложи рамка за вземане на решения,
която трябва да бъде преработена в документ, съдържащ: точки от критично
значение, предварителни цели, бюджета на местната администрация,
съществуващи дейности, програми, осъществявани от институции с по-висок ранг,
наличие и управление на ресурсите. След изготвянето на документа се определят
приоритетни действия въз основа на това дали са подходящи за постигане на
поставените цели, на тяхната осъществимост от икономическа гледна точка, на
степента на устойчивост, с която се характеризират, на наличието на ресурси и
действащите лица, поканени да участват в реализацията им.
От съществено значение за одобряване на стратегическата програма е
политическият ангажимент, докато една продължителна дискусия и процедура на
одобряване на дългосрочните стратегически цели може да спре целия процес, то
шансовете за по-лесно приемане на стратегическата програма могат да се повишат
чрез включването на заинтересованите страни и провеждането на ефективни
консултации за осигуряване на политическа легитимност и подкрепа от самото
начало на процеса. Като основен предмет за ангажиране на обществеността могат
да се използват форми на открити процеси на планиране, които представляват
подчертано неформални партньорства, които не са регламентирани с договори,
споразумения и институционални разпоредби. Откритите процеси на планиране не
трябва да се изчерпват с провеждането на обикновени консултации и обществени
обсъждания, а трябва да стимулират поемане на отговорност и ангажиране на
обществеността с устойчивото управление на градовете и регионите.
При изпълнение на плана за действие общинските администрации се срещат
с други сериозни предизвикателства като недостига на човешки ресурси и
неяснотите при разпределението на отговорностите, което може да се избегне чрез
координиране на отделните планове за действие, с цел повишаване на ефективното
им изпълнение. Съществена е необходимостта от ясно установен план за действие,
който да описва функциите, отговорностите и сроковете и едновременно с това да
позволява да се провежда мониторинг на изпълняваните мерки през цялата година.
Организационната схема трябва да бъде ясна на всички етапи на процеса, като за
подкрепа на дейностите по наблюдение и оценка могат да се разработят бази от
данни, които да се ползват в рамките на изградената система за управление, което
да улесни координирането на отговорностите, сроковете и получаването на
необходимите данни.
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От съществено значение е мотивирането на персонала, което може да се
постигне чрез включване на конкретни цели, касаещи мотивирането на персонала в
общите цели на администрацията по отношение на управлението. В тази връзка
поставените пред персонала цели следва да бъдат конкретни и постижими.
Поемането на отговорност и показването на лидерски умения трябва да получават
признание в организационната структура, или да бъдат стимулирани с предлагането
на възможности за обучение.
При осъществяване на плана за действие е необходимо наличие на адекватен
и конкретно формулиран бюджет, където да бъдат посочени източниците
(европейски фондове, национални местни и други източници) на необходимите
ресурси и възможностите за получаването и/или прехвърлянето им. Оценката на
резултатите от изпълнението на плана за действие е важен механизъм за контрол
на ефективността на вече изпълнените мерки и за определяне дали е необходимо
да се внесат промени или да се предприемат допълнителни мерки. Публичното
представяне на постигнатите успехи и резултати чрез годишен мониторингов
доклад, може да способства за допълнително консолидиране на подкрепата и
участие на заинтересованите страни. Изготвянето на подобни доклади може да се
ползва от други градове като ефективен инструмент във връзка с въвеждането на
система за интегрирано управление.
В най-добрия случай, показателите и конкретните цели (определени в рамките
на втората стъпка от планирането) описват взаимните връзки между потреблението
или намаляването на ресурсите, общите блага, както и постигането на
благосъстояние. Тези показатели показват каква е икономическата ефективност,
свързана с осъществяването на този преход — икономическите дейности. Поради
това е особено важно избраните показатели да позволяват отчитане на напредъка и
ефективността. Ако липсват данни за напредъка и ефективността или тези данни са
неподходящи, градът трябва да избере друг показател и да определи приоритетите
си така, че да създаде основа за получаване на полезни данни, за да може
показателят да се използва на по-късен етап.
Осъществяването на успешно управление на околната среда е резултат от
междусекторно сътрудничество и комуникация. Като за да бъде една система за
интегрирано управление на околната среда успешна, то тя трябва да ангажира
участието на всички заинтересовани страни, където и когато е необходимо (и поспециално на етапите на определяне на целите, изпълнение на мерките и оценка).
Устойчивото развитие на градовете изисква интегриран подход, който може да бъде
подкрепен с научни изследвания в областта на урбанистиката, например чрез
съвместно решаване на взаимно свързани проблеми, като техническото и
административното
управление,
интегрираното
териториално
планиране,
икономическото благосъстояние и конкурентоспособността, включването в
обществото и отговорното управление на околната среда. На национално равнище,
правителствените органи трябва
да признаят важността на градовете за
постигането на националните, регионални и местни амбиции, и въздействието от
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техните политики върху тях. Като в тази връзка е необходимо да бъдат по-добре
съгласувани и интегрирани усилията на различните отраслови правителствени
органи, които работят по или имат въздействие върху градските въпроси, така че да
могат да се допълват, а не да си пречат, тъй като „Европа се нуждае от силни
градове и региони, в които е приятно да се живее“1.
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НОВИ НАСОКИ В СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ
В БЪЛГАРИЯ
Камен Петров, гл. асистент, УНСС
Резюме: В доклада се акцентира върху необходимостта от
локализирането на новите икономически субекти във вече съществуващата
икономическа структура на България и насърчаването на регионалното
развитие даден регион през призмата на стратегическото управление и
задаването на новото пространствено развитие на националната територия.
Това е породено от необходимостта да се съобразят всички влияещи фактори и
крайният резултат е дълъг процес, който се различава от простото условие да
има налична инвестиция. Това е мястото, където теорията и практиката
трябва да си взаимодействат най-много, за да е ефективно взетото решение и
да не влияе негативно на състоянието на регионалното развитие. В доклада се
дават нови подходи и решения в управлението на регионите в България,
очертават се специфични политики и управленски решения в регионален порядък
чрез интегриран подход.
Ключови думи: региони, управление, развитие, стратегии, доверие.
екипност, програми
Summary: The report emphasizes the need to locate the new economic entities in
the existing economic structure of Bulgaria and promoting regional development through
the prism of a region of strategic management and setting of the new spatial development
of the national territory. This is caused by the need to comply all the influencing factors
and the end result is a long process, which differs from the simple condition that
investment is available. This is where theory and practice should interact most to be an
effective decision and should not negatively affect the state of regional development. The
report provides new approaches and solutions in the management of the regions in
Bulgaria, outlines specific policies and managerial decisions in the regional order through
an integrated approach.
Key words: regions, management, development strategies, trust. teamwork,
programs
Във всички по-мащабни изследвания в периода 1991-2011 година се приема
тезата, че България е навлязла в процеса на преход с относително малки
регионални различия в сравнение с другите страни-членки и кандидат-членки на ЕС.
Независимо от различната динамика на развитие на районите през този период,
ясно се откроява по-високият ръст на развитие на Югозападния район за планиране
(вкл. столицата София), както и фактът, че различията между останалите райони са
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значително по-малки, но започващи да дефрагментират все по-отчетливо. Найголемият носител на растежа е Югозападният район за планиране, който изпреварва
средния ръст за страната. Основният фактор за високото ниво на БВП в района е
столицата София, където е концентрирана значителна част от националната
икономика. Останалите райони за планиране показват приблизително еднакъв ръст
на развитие, който е около 1% по-нисък от средния за страната. Въпреки това в
абсолютна стойност между регионалните различия са сравнително малки спрямо
средните за ЕС, но тенденцията е към допълнително дефрагментиране, което
налага особено в периода 2014-2020 г. да се вземат стратегически решения и да се
планират отделните политики за преодоляване на дефицитите в продължаващите
регионални различия между отделните региони. От друга страна В обновената
Лисабонска стратегия се посочва че "Ако спадът в количеството на работната сила
не бъде компенсиран с повишена производителност на труда, потенциалният ръст
ще спадне драстично на около 1% до 2040 г., което представлява едва половината
от сегашното ниво. Такъв спад на икономиката, заедно с повишените разходи за
възрастното население, ще предизвика значително напрежение в европейския
социален модел. От друга страна, ускорената глобализация излага европейската
икономика на растяща конкуренция отвън". Затова България и българските райони
като част от обединена Европа трябва също да положат доста усилия за
постигането на значителен принос в нивата на растежа, заетостта и знанията, за да
могат да се осъществят целите от Лисабонската стратегия.
Разглеждайки състоянието на развитието на българската страна и
поставената цел за членство в Европейския съюз, не може да не направим един
кратък анализ на постигнатото в изминалите периоди. Това се налага защото
фактически България няма предишен опит в прилагането на оперативни програми за
регионално развитие в рамките на Структурните фондове на ЕС, така че в тесен
смисъл не би могла да си извлече конкретни поуки от предишен свой опит. Въпреки
това, от 1998 г. насам като част от подготовката си за присъединяване към ЕС и с
оглед участие в изпълнението на политиката за сближаване на ЕС, България
разработва необходимите програмни документи. Изготвени са няколко варианта на
Националния план за икономическо развитие 2000 – 2006 г. – през 1999 г. (одобрен
от правителството), през 2001 г. (с предварителна оценка) и през 2003 (одобрен от
правителството). Единствената оперативна програма, изготвена през същия период,
е Регионалната оперативна програма (първи работен вариант от 2001 г., преработен
през 2002 и 2003 г.), която освен да изпълни основната си функция на „тренировка”
бе използвана като отправна точка особено по отношение на мерките по програма
ФАР Икономическо и Социално Сближаване и като основа за Многогодишния
програмен документ по програмата за периода 2004 – 2006 г.
Относно реални стъпки за програмиране и планиране на регионалното
развитие може да приемем приетата Национална стратегия за регионално развитие
на Република България за периода 2005 – 2015 г. Тя е приета с Решение на МС №
294/ 21.04.2005 г. и е обнародвана в Държавен вестник, брой 42 от 17.05.2005 г.
Стратегията е изготвена от Министерството на регионалното развитие и
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благоустройството в съответствие с чл. 9 на Закона за регионалното развитие и
определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие
на Република България. Стратегията съдържа сравнителен социално-икономически
анализ на районите за планиране, основни и специфични цели и приоритети за
развитие, необходими действия за постигане на целите и механизми за наблюдение,
оценка и актуализация на стратегическите виждания за развитие на българската
държава. Важно е да разбираме философията на този стратегически документ и
неговата роля. Неговата цел и задача е да определя стратегическите направления
на политиката за регионално развитие. Да очертава подхода „отгоре-надолу” и се
използва като база за плановите документи на различните административни нива. В
стратегията са дефинирани цели, които трябва да се преследват в условията на
реалното членство на страната и по-скоро са свързани със заявен стремеж за
повишаване на регионалната конкурентно способност на основата на икономика на
знанието, но тези цели звучат събирателно, още повече, че в тях се начертава
необходимостта от развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща
условия за растеж и заетост; Подобряване на привлекателността и качеството на
живот в районите за планиране. Интегрирано градско развитие и подобряване на
градската среда. Развитие на сътрудничеството за европейско териториално
сближаване, задълбочаване на партньорството и добро съседството за постигане на
развитие. Тези поставени цели в голяма степен предполагат промяна и във
философията на държавното управление. Посредством целите то трябва да изгради
хоризонталната си йерархична структура на управление, така че да отговори на тези
амбициозни цели на пространственото развитие на националната територия и то
през призмата на еврочленството. В хронологичен порядък обаче държавното
управление приема технологията на устройствено планиране чрез изготвяне на
регионалните планове за развитие. Това е втора стъпка в развиване на самия
процес на регионално развитие, но тя в случай е преждевременна поради
недостатъчния капацитет и пълно изграденост на хоризонталните звена отнасящи се
до самата политика на регионално развитие. В нашия случай се залага особено на
тези документи като важен сегмент от планирането и реализирането на политиката
на регионално развитие. В сегашния момент не е ясно обаче тези планове как се
вграждат в правителствената програма и намират естествено място примерно при
работата на Агенция „Пътна инфраструктура”, ДНСК и други, при това че цел на
задачата е регионите да насърчават социално-икономическото си развитие именно
чрез изпълнението на програмите за регионално развитие, особено чрез отделните
регионални планове, които да дават предимства и характерна особеност на
съответната територия и пространство. Трябва ясно да се съзнава, че регионалните
планове за развитие за периода 2007 – 2013 г. са стратегически документи на ниво
NUTS II. Те са изготвени в съответствие с чл. 11 от Закона за регионалното развитие
и са одобрени на регионално ниво от Регионалните съвети за развитие на шестте
района за планиране. Регионалните планове за развитие са съобразени с
прогнозите в Националната стратегия за регионално развитие и отразяват
стратегическата визия на регионите за средно-срочното им развитие. Плановете са
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одобрени с Решения на МС № 1014-1019/30.12.2005 г. и са използвани като основа
„отдолу-нагоре” при разработването на ОП „Регионално развитие”. Трябва обаче
изрично да се спомене, че тези стратегически документи предвиждат разнообразни
приоритети и действия, които са типично отраслови и влизат в обсега на секторните
програми или Програмата за развитие на селските райони. В този смисъл те се
разглеждат като комбинирана териториална проекция и като набор от действия,
които следва да получат подкрепа от различните оперативни програми след
прилагане на специфичните изисквания за избираемост за финансиране от
отделните фондове. От регионална гледна точка, структурата на брутната добавена
стойност по райони за планиране за периода 2003-2009 г. се характеризира с
различни тенденции на участие на икономическите сектори, което води до
заключението, че икономическото преструктуриране или търсене на по-устойчива
рамка на тези сектори е все още в ход и те като че ли все още се стремят към
утвърждаване и развитие. Интересен факт за анализ би бил и факта в изоставането
на предприемачеството, развитието на предприемачеството е основна цел на
Лисабонската стратегия. Ако в сравнение със САЩ, Европа продължава да изпитва
„недостиг на предприемачество”, то същото важи и при сравнението на България с
Европа. Страната ни се нуждае не само от повече предприемачи, но и от среда,
която да подпомага развитието на предприятията. През последните две години
обаче политиката на правителството по-скоро възпрепятства предприемачеството,
отколкото да го насърчава. В резултат на което бизнес средата в България не е
подходяща за привличане на нови финансови потоци. В тази посока проблемите на
икономическото развитие и структурата на българската икономика оказват влияние
върху социално-икономическото развитие на страната и най-големи губещи са
промишлеността,
информационните
технологии,
хранително-вкусовата
промишленост и като цяло в производството. Повечето сектори трудно се адаптират
към новите условия и имат малка конкурентноспособност, големите предприятия
вече са мит за българската икономика, остават преобладаващи средни и
относително малки предприятия и заводи със средно 200-400 души работници и 50150 души, в общи линии голям дял заеман тези до 50 души. От там се налага
изводът, че това пряко рефлектира върху намаляване търсенето на специалисти в
съответните области, което пряко кореспондира с качеството на образованието и
трудовия пазар в нашата страна. Липсата на финансова подкрепа, сложните
административни процедури и недостигът на квалифицирана работна сила все още
се определят като ключови бариери за стартирането и разширяването на бизнеса.
Въпреки това гъстотата на разположение на малките и средни предприятия е
същевременно значим показател за перспективите за развитие на успешна бизнес
среда. Пространственото разпределение на малките и средните предприятия
показва концентрация в агломерациите около големите градове и районите с добре
развита и диверсифицирана промишленост. Развитието на услугите, ориентирани
към бизнеса, е от решаващо значение за конкурентноспособността и съживяването
на регионалната икономика, която все още е голямо предизвикателство за
регионалната политика на страната. Проблемите с регионалното развитие обаче са
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свързани изоставането на всички райони в страната по отношение на технологичния
иновационен потенциал за растеж, готовност за използване на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ). Успешното въвеждане и използване на ИКТ може
да има значителен разпростиращ се ефект върху базираната на знанието икономика
и конкурентноспособността на фирмите в България през следващите 10-15 години.
Информационни и комуникационни технологии подобряват работата на
иновационните системи чрез по-добро, по-бързо и по-ефективно хармонизиране на
усилията, средствата и уменията. Това ще доведе до предотвратяване на
негативните промени в демографските структури като позволяват да се привличат
високообразовани хора, иновации и консултантски услуги в околоградските области.
Като се има предвид факта, че възможността за предаване на информация с висока
скорост и чрез различни платформи осигурява добра среда за развитието на нови
продукти и услуги, особено важно е да се стартират инициативи, свързани с ИКТ,
изградени около широколентови центрове, които могат да осигурят икономически
изгоден подход при предоставянето на услуги на бизнеса и регионалните и местни
общности. В допълнение, това ще увеличи възможностите на предприятията за
външна комуникационна свързаност, като ще намали разходите за извършване на
сделки и ще създаде подходяща обстановка за развитие, производство и
потребление на нови продукти по нови начини. В тези региони широколентовата
свързаност може да подпомогне развитието на селската икономика като насърчава
е-бизнеса чрез увеличаване на продуктивността на основния процес, като ще
доведе до по-добро заплащане и по-добра възвращаемост от направените
инвестиции. В допълнение това може да насърчи диверсификацията като направи
селските райони по-привлекателни, и чрез подобряване на пазарните възможности
за предлагане на продукти и услуги.
Друг основен проблем за регионалното развитие е намаляването на
населението. Процесите на застаряване и намаляване на населението продължават
и се влошават във всички райони за планиране. Най-неблагоприятно е развитието
на демографските процеси в Северозападния и Северен централен райони. Общите
тенденции при възрастовата структура на населението показват, че тя е найнеблагоприятна в Северозападния район и е сравнително благоприятна в
Североизточния. Останалите райони имат много подобна възрастова структура.
Югозападният и Североизточният райони имат най-висок дял на хора в активна
възраст.
В
областта
на
демографското
развитие
се
наблюдават
вътрешнорегионални различия по всички демографски индикатори. Характерна
черта е натрупването на общини с неблагоприятна демографска структура и
процеси. Един от проблемите на българските планови райони е по-ниската средна
продължителност на живота в сравнение със средната за ЕС. Общините, за които е
характерна по-ниска продължителност на живота, са концентрирани главно в
селските райони. Причината за тези различия е комплексна, но същевременно
служи като един синтезиран индикатор за стандарта на живот и нивото на развитие.
Има явна тенденция към повишаване на образователното ниво на населението в
България, която се проявява в увеличаване дела на населението със средно и
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висше образование. Тази тенденция се наблюдава във всички райони за планиране,
въпреки че трябва да отбележим поляризацията, характерна за някои индикатори,
между Югозападния район и останалите райони, които са почти с еднакви
показатели. Във всички райони се наблюдава нарастване броя на хората със средно
образование. Междувременно обаче, образователната система не проявява
необходимата гъвкавост по отношение на съществуващия капацитет за
удовлетворяване изискванията на базираната на пазара и на знанията икономика.
Значителните вътрешнорегионални различия в образователната структура са
съпоставими с нивото на икономическото развитие.
Значителни различия в нивото на заетостта и безработицата се наблюдават
на регионално ниво, особено на по-ниските териториални нива. Що се отнася до
заетостта, през последните години се наблюдава тенденция към задържане на
нивата и към леко влошаване. Това в голяма степен се приема, че се дължи на
намаляване на икономическата сигурност в страната, неясните приоритети на
правителството по-отношение на приоритети на секторната обусловеност и
реформите, които на практика не са осъществени. Големия дисбаланс в
регионалното развитие се получава и от намаляване на ефективността и
административния капацитет на административните структури свързани с
обслужването на бизнеса и подкрепа на бизнес инициативи. Опитът да се даде нова
роля на общините към момента е неуспешен, защото в голяма степен те зависят от
прекомерната централизация от страна на правителството по отношение на
управлението на активите на общините и разходването на техните бюджети.
Допълнително значение има и лошата работа на финансовия министър, която
рефлектира върху пазара на труда. Липсата на трезва оценка за състоянието,
потенциала и възможностите за развитие на българската икономика пречи в голяма
степен и на държавното управление и респективно на финансовия министър да
бъде дефинирана необходимостта от приемане на средносрочна стратегия за
развитие на националната територия основност с свързано с преодоляване на
дефицитите свързани с пазара на труда, заплащането, социално и здравно
осигуряване или казано с други думи, определяне на условията за социалноикономическото развитие на цели отрасли от националното стопанство. Критичната
оценка е свързана и с реалното игнориране на синдикатите, работодателите и други
заинтересовани страни от процеса на вземане на решение и постигане на консенсус.
Резултатите на управлението през последните две години са видими, защото е
видимо влошеното демографско състояние на населението, намалението на
потреблението, кредитирането на бизнеса, лошото здравеопазване и редица
ограничителни мерки на правителството, относно затваряне на болници, закриване
на административни структури и други. Като картината на влошаване на
състоянието на регионите е видима най-вече от данните на националната
статистика за 2010 и първите 9 месеца за 2011 спрямо 2007 г., 2008г и 2009 г. Найниско е нивото на заетост в Северозападен район води до фактическо
обезлюдяване на редица населени места, процеса на обезлюдяване започва да се
наблюдава и за значителни територии в Югозападен район. Във всички райони, с
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изключение на Югозападен, делът на заетост в селското стопанство все още е
най-висок, което е типично за все още недоразвитата регионална икономика. В
обобщен вид за последните пет години е очевидно, че нивото на заетост в България
е едно от най-ниските в сравнение с това в останалите страни-членки на ЕС,
въпреки повишаването му през периода 2005-2009 г., изоставането през 2010 и 2011
е значително, което връща страната на ниво на икономическо развитие преди 2001 г.
Този проблем в социално-икономическото развитие най-усърдно се чувства в
локалните общности и периферни територии спрямо столицата. Ако в предните
периоди се забелязваше ръст на икономиката в градове като Хасково, Стара Загора,
Благоевград, Варна, Бургас и Велико Търново през последните две години се
забелязва тенденцията на забавяне и рязко влошаване на социално-икономическата
картина в тези градове. В обобщен вид процесите на социално развитие и
сближаване разкриват най-големите различия по отношение на безработицата .
Сравненията с европейските райони определят българските райони като райони с
най-неблагоприятни показатели за обща, дългосрочна заетост на жените и
младежите.
По отношение на мерките, които се вземат от страна на правителството са
желанието за развитието на транспортната инфраструктура, която да спомогне за
обособява възможностите за икономическа активност на отделните райони, тъй като
степента на изграденост и ремонт на пътната мрежа е един от важните
ограничаващи фактори, които могат да възпрепятстват вътрешнорегионалната
интеграция, да ограничат мобилността на работната сила и да намалят достъпа до
различните видове услуги. Развитието на пътната мрежа в България показва
относително нисък дял на мрежата от магистрали и първокласни пътища в страната,
което не може да стимулира повишаване на транзитния трафик и
вътрешнорегионалните връзки. В резултат на това, регионалната мрежа
(второкласни и третокласни пътища) се претоварва с допълнителни функции и оттук
нараства ролята й за справяне с физическото и икономическо пространство. Това
касае без изключение цялата територия на страната. В следващия програмен
период 2014-2020 г. трябва да се заложат проекти и програми по оперативните
програми свързани с рехабилитацията на пътищата от 2,3,4 клас и реновиране и
изграждане на нови мостови конструкции, надлези, подлези и връзки между
отделните пътища и съоръжения. Друг не по-малко важен въпрос е този с
вътрешнорегионалните различия. Подобряването на достъпа до най-отдалечените
региони и свързването им с вътрешността на страната, което не е свързано с
приоритетите за интегриране с европейската транспортна мрежа, ще представлява
една стъпка напред към преодоляването на вътрешнорегионалните различия. Това
обаче не се отнася само до пътищата, осигуряващи достъп до европейските
транспортни коридори от отдалечените територии с потенциал за развитие и/или
обекти на проявен инвеститорски интерес, така и за пътищата, осигуряващи
вътрешнорегионални връзки в районите за планиране, като по този начин
осигуряват възможности за развитието на специфичния им икономически потенциал.
Създаване на възможности за изграждане на нови икономически зони и места за
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привличане на инвестиции, развитие на туризъм, насърчаване на публично-частното
партньорство, концесионирането и инвестициите с цел преодоляване на
регионалните различия. В публичния сектор е необходимо да се подори нивото на
предоставяне на образователни и здравни услуги за населението. Това пряко
кореспондира с качеството на околната среда се повишава постепенно във всички
райони за планиране. Основните проблеми са свързани с достъпа на всички селища
до питейна вода с нужните качества, наличие на канализационни мрежи в селищата,
подобряване качеството на въздуха и водата в някои територии. В голяма степен в
страната се създават и редица проблеми свързани с промишлените дейности,
енергийният
сектор,
транспортът,
миннодобивната
промишленост
и
преработвателните дейности са основните източници на замърсяване в районите за
планиране. Проблема в развитието на тези икономически дейности е, тяхното
несъответствие с нормите на другите страни членки на Европейския съюз.
В обобщен вид може да констатираме, че състоянието на селищната мрежа и
градското развитие отразява състоянието на регионалното
развитие и на
провежданите регионални политики през годините. Селищната мрежа в България
включва големи и средно големи градове, организирани в агломерационни ареали;
малки градове и села.
Състоянието на селищната мрежа в страната показва, че неравномерното
разположение на големите градове контрастира на фона на общо взето
равномерното разположение на малките градове и села. В резултат на това големи
части от територията остават отдалечени от големите градски центрове и се
проявява проблема „център–периферия”. Неравномерното развитие на мрежата от
големи градове е причина да се наблюдават различия в социално-икономическото
развитие в национален мащаб, които се изразяват отчасти като различия между
районите за планиране, но най-вече като различия вътре в районите. Степента на
развитие на районите в страната зависи до голяма степен от наличието на големи
градове, в които са концентрирани производството, услугите, образованието,
науката и културния живот. в настоящия момент акцентът върху регионалното
развитие все още е фокусират към големите градове (общо 7 на брой), които
поддържат разнообразни национални и регионални функции, които влияят
положително и се разпростират в околните им агломерационни ареали. От друга
страна териториите и районите без присъствие на голям град в близост са
изостанали в своето развитие. Такива територии са разположени в
северозападната, югозападната, южната, югоизточната и североизточната част от
територията на страната. Наличието на някои средноголеми градове в тези
територии не е в състояние да компенсира отсъствието на голям организиращ
територията център. Средноголемите градове (29 на брой) имат само допълващи
функции и в условията на икономическата криза през последното десетилетие тези
функции са затихнали до известна степен. В тази категория градове, както и в
категорията на малките градове (178 на брой), се наблюдава най-висока степен на
средногодишно намаляване на населението ( около -0.6%- 08%). От друга страна за
регионалното развитие и разрастването на градовете обикновено винаги е свързано
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с нуждата от допълнителни източници (вода, енергия, градоустройство и др.),
експлоатацията на които уврежда околната среда (около градовете) и води до все
по-голям екологичен натиск (замърсяване на въздуха и водите, отпадъци,
замърсяване на почвата, корозия) в района на градовете и техните околности.
Състоянието на мрежите на техническата инфраструктура и благоустройството не
удовлетворява адекватно градските нужди и затруднява правилното функциониране
на градовете. Стари, износени и недоизградени са мрежите за водоснабдяване и
канализация. Амортизирана е физическата среда и сградният фонд. В тази връзка
благоустройството (пътни настилки, пешеходни зони, озеленяване, градски центрове
и архитектура) се явява една от най-слабите страни на населените места в
страната. Затова са необходими сериозни усилия за подобряване на живота в
българските градове. Около големите градове се развиват агломерационни ареали,
но масовото строителство е слабо контролирано. Построени са големи жилищни
комплекси, но те не са интегрирани в структурите на традиционните общности.
Жилищните комплекси в градовете са недоизградени и неблагоустроени, панелните
сгради не удовлетворяват нормалните изисквания за жилищен комфорт и енергийна
ефективност. В някои малки градове панелните сгради (комплекси) нарушават
градската структура и традиционния градски образ. Ето защо в бъдеще ще предстои
продължителен процес на преструктуриране и модернизация на комплексите и на
саниране на панелните сгради. Това изисква своевременно и внимателно насочване
на политиките, за да се съхрани достатъчно публично пространство за обществени
функции и озеленяване. Градовете трябва да отговорят на новите
предизвикателства.За да се избегнат такива препятствия, е необходимо да се
разработят и приложат подходящи инструменти и финансови решения, поради
специфичната на политика в тази област. Състоянието на изградените зелени
системи в градовете с малки изключения е незадоволително. Обществените зелени
площи са недостатъчни, лошо поддържани и подложени на сериозна агресия.
Очевидна е необходимостта от разширяването на зелените площи в градовете и
техните околности. В противовес на тази нарастваща потребност сме свидетели на
унищожаване и застрояване на съществуващи зелени площи поради
нерегламентирани строителни дейности. В малките градове и селски райони
физическата среда не е претърпяла големи увреждания, но благоустройствените
системи са недоразвити. Уличната мрежа се поддържа трудно, особено в селата.
Канализационните системи обхващат само по-големите селища. Прилагането на
енергоспестяващо улично осветление все още не е масова практика. Не е добро
състоянието на обществените сгради (за култура, образование, здравеопазване),
особено в селата. Незавършеното строителство, предимно на културни обекти в
градовете, е сериозен проблем за общините. Все още не е намерен механизъм и
интерес за тяхното завършване. Трябва да бъдат намерени възможности за
доизграждане на обектите - общинска собственост, в съответствие с настоящите
потребностите на градовете. Не са достатъчни дейностите, свързани с поддръжката
и опазването на културно-историческото наследство в населените места. Тяхното
ново социализиране все още предстои и може да изиграе решаваща роля за
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превръщането им от обект на опазване в инструмент за регионалното развитие.
Мерките при стратегическо планиране трябва да гарантира целесъобразното и
ефективно усвояване на средствата от ЕС и Международните финансови
институции и успешно завършване на всички проекти, финансирани от тях. Текущ
контрол на изпълнението на всеки договор по проектите, състоящ се в организиране
и провеждане на ежемесечни срещи със съответните изпълнители и бенефициенти.
Правилно планиране и своевременно осигуряване на финансови средства за
плащания по сключените договори.
Подготовка на качествени програмни документи за следващия програмен
период 2014-2020г. и повишаване на капацитета на бенефициентите и
изпълнителите на конкретните проекти.Увеличаване дела на конкретни приоритети,
които носят директна полза за развитието на инфраструктурата на българските
общини съобразяване с приоритетите на Правителството, националните стратегии и
държавните политики и нужди в отделните сектори. Съобразяване с приоритетите на
Новата кохезионна политика на ЕС за периода 2014 – 2020 г. – формулиране на
инициативи за участие в Дунавската стратегия на ЕС, поставяне на акцент върху
иновациите и енергийната ефективност в програмирането на регионално развитие.
Осъществяване на процеса на програмиране в координация и партньорство с
министерства, ведомства, държавни агенции, регионалните съвети за развитие,
икономическите и социални партньори на всички нива на управление. Засилване
ролята на регионалните отдели в процеса на цялостна комуникация с
бенефициентите. Изграждане и рехабилитация на В и К инфраструктурата чрез
използване на съвременни материали и технологични решения. Довършване
изграждането на следните три язовира: Нейковци; Пловдивци; Луда Яна .
Рехабилитация на В и К системите, съобразно предвижданията на регионалните
планове Подобряване качеството на питейната вода чрез изграждане на
съоръжения за пречистването й. Изграждане на Пречиствателни станции за
питейни
води
съобразно
предвижданията
на
регионалните
планове.
Усъвършенстване на съществуващото законодателство свързано с управлението на
В и К системите и предоставянето на В и К услуги. Усъвършенстване развитието и
поддържането на системата за обслужване на документите за изключителна
държавна собственост в министерството. Усъвършенстване развитието и
поддържането на системата за обслужване на документите за публична и частна
държавна собственост в областните администрации
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CULTURAL ASPECTS, AFFECTING THE RECOVERY RATE OF THE
NATIOMAL ECONOMY FROM THE WORLD FINANCIAL AND ECONOMIC
CRISIS
chief assistant prof. Kiril Dimitrov1, Industrial business department, University
of national and world economy
КУЛТУРАЛНИ АСПЕКТИ, ВЪЗДЕЙСТВАЩИ ВЪРХУ ТЕМПА НА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА ОТ
СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА
гл. ас. д-р Кирил Димитров, катедра “Индустриален бизнес”, Университет
за национално и световно стопанство – гр. София
Резюме: В настоящата статия се разкриват важни основни
предположения, широко разпространени сред мениджърите у нас, които
възпрепятстват своевременното възстановяване на националната икономика
от световната финансова и икономическа криза. Тук първоначално се анализира
многоаспектното културално въздействие на периода на прехода към пазарна
икономика у нас върху качеството на мениджмънта в индустриалните
организации. По-нататък вниманието се насочва към важни характеристики в
доминиращите отношения между индустриалните организации и техните
клиенти, и към качеството на реализираната социална отговорност от
стопанските субекти у нас.
Ключови думи: Световна финансова и икономическа криза; индустриални
организации, фирмена култура, качество на мениджмънта, корпоративна
социална отговорност.
Abstract. The current article unravels important basic assumptions, typical among
local managers that hamper the timely recovery of the national economy from the World
Financial and Economic Crisis. At first the multi-aspect cultural influence of period of local
transition to market economy on the management quality in local industrial organizations is
analyzed here. Further the attention is directed to important dominating features in the
relation “industrial organization – clients” and the achieved quality of the carried out
corporate social responsibility practices by local entities.
Keywords: World financial and economic crisis, industrial organizations, firm
culture, management quality, corporate social responsibility.
1
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JEL classification: M14, L1, L2, Z1, H12.
1. Въведение
Данните от Евростат недвусмислено показват, че България е една от страните
в ЕС, които най-бавно се възстановяват от кризата (Л1). Чрез водената широка
дискусия за причините, обуславящи тази негативна ситуация, могат да се откроят
следните мнения, както следва:

По-късното настъпване на кризата у нас в сравнение с водещите
икономики обуславя и нейното забавено отшумяване. Де факто, кризата засегна
България “огледално”, т.е. прояви се като икономическа – спад в износа и в
привличаните чуждестранни инвестиции (Л2, Л3).

Реализирането на неадекватна политика от правителствата при
появата на първите сигнали за “ранно предупреждение” във връзка с възникването
на потенциална икономическа криза, която да се разгърне в глобален мащаб и
последващо незадоволително справяне с връхлитащите проблеми, дължащи се на
последната. Макар и с различни нюанси относно обектите, подложени на обвинения,
това мнение също е широко огласявано по медиите.
Но застъпниците на тези две позиции в действителност остават на
повърхността, защото пропускат да отразят начина на действие на доминиращата
част от “играчите” в българската икономика, т.е. абстрахират се от културалния
аспект на икономическия анализ. А както е добре известно, на повърхността са
единствено артефактите, които са лесно забележими и трудни за разгадаване.
Ключът към дешифриране на причините за това състояние може да бъде открит на
равнищата на ценностите, вярванията и основните предположения, изповядвани от
значимите социални актьори (мениджъри, служители, профсъюзи, политици,
консултанти, учени и т.н.), които оказват голямо влияние върху равнището на
цялостното представяне на отделните компании, а и на икономиката като цяло (Л4Л6).
2. Оценка на текущата икономическа ситуация
Причините за бавното възстановяване от текущата криза могат да бъдат
потърсени по-назад във времето, още при стартирането на промените, насочени към
израждането на съвременната пазарна икономика, когато обществото явно не
знаеше към какъв тип капитализъм се стреми, а и не бяха ясно очертани контурите и
вътрешното стратифициране на предприемаческата класа у нас. Остана
впечатлението, че под една или друга форма промяната поне отчасти се дължи на
външно влияние. Нещо повече, държавната администрация се оказа основния
механизъм за извършване на промени и се наложи да възприеме «натрапената»
функция по интегриране ресурсите на националното стопанство, т.е. присвояване на
несвойствени, политически и господстващи роли от определени държавни
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чиновници, своевременно превръщане на политическата власт в икономическа,
упражняване на влияние върху свободната частна инициатива, а оттам и върху
размера и възможностите на средната класа, възприеманата пазарна ориентация и
манталитет, едновременното изповядване на превратни ценности и т.н. (по Л 7, Л8).
Тази ситуация не провокираше предприемането на подходящите интервенции за
промяна през цялото време и в крайна сметка подкрепяше инертността,
демонстрирана от доминиращата икономическа култура сред основните играчи в
страната. Ето защо не може да се каже, че процесът на промяната е протекъл
гладко, а още по-малко, че е приключил. Допълнително отучването от старите
практики и ученето (усвояването) на новости предизвиква някаква форма на
познавателно преструктуриране в набора от основни предположения, действащи у
индивида, в организацията и/или сред дадена нация като цяло. Тези процеси бяха в
известна степен катализирани (б.а. може би недостатъчно силно) от (чрез) поредица
от катаклизми, които икономически активната част от населението се наложи да
преживее и преодоляването на всеки от които бе свързано с плащането на
определена специфична цена, полагането на специфични усилия и посвещаването
на специфично време (виж фигура 1).
Фигура 1. Българските предприятия в капаните от катаклизми в българската
икономика през последните 20 години.

ИНДУСТРИАЛНИТЕ Културален шок и
КОМПАНИИ В
приспособяване след
БЪЛГАРИЯ присъединяването към ЕС
(2007 – 2011)

Забавени разплащания
на държавата към бизнеса
(2009 - 2010)
Енергийна криза
(природен газ)
(2009)

ИНДУСТРИАЛНИТЕ
КОМПАНИИ В
БЪЛГАРИЯ

Постприватизационната вълна
от сливания и придобивания последствия за организационната
култура (1999 - 2004)

Форсирана
приватизация
(1998 - 2001)
Енергийна криза
(електроенергия)
(1990 - 1993)
Пост-социалистически
културален шок и
адаптиране
(1990 – 2011)

Енергийна криза
(недостиг на
електричество по
Черноморието)
(2010)

ИНДУСТРИАЛНИТЕ
КОМПАНИИ В
БЪЛГАРИЯ

ИНДУСТРИАЛНИТЕ
КОМПАНИИ В
БЪЛГАРИЯ

Локална
икономическа криза
(1990 – 1998)

Политически кризи
(1990 – 1998)

Ето защо би било полезно да се анализира доминиращата икономическа
култура сред стопанските субекти у нас от последните две десетилетия.
Необходимата информация за проучването на избрания обект на изследване се
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получава чрез качествен анализ на разкриваните факти относно действащи местни
индустриални предприятия в практическите части от дипломните работи
(магистърските тези) на студенти от УНСС, завършващи специалности “Бизнес
икономика” и “Икономика на индустрията” при катедра “Индустриален бизнес”, както
и от възлаганите курсови проекти по дисциплини като “Фирмена култура” и
“Европейско управление на човешките ресурси – крос-културални въпроси”,
изнасяни пред студенти и от други катедри в същия университет през последните
шест години. Представеното проучване в известна степен отразява логическата
схема на подбрани характеристики на културалните измерения от модела на Геерт
Хофстеде (значения и отношения) (Л9-Л11), без да има за цел емпирично да
възпроизвежда оригиналното проучване на Холандеца за България – нещо, което е
осъществявано многократно от учени като: Михаил Минков, Цветан Давидков, Ю.
Генов, Пенчо Иванов и екип (Л12-Л15), чиито книги са достъпни.
По отношение на първото измерение на Хофстеде – отдалеченост от
властта, може да се твърди, че в българското общество все по-спокойно се приема
съществуването на по-големи различия между управляващи и управлявани. През
последните двадесет години управляващите постепенно разшириха обхвата на
своите неоспорими права за вземане на решения, присвоиха по-голяма значимост и
тежест на своя статус (привилегии и символи), започнаха да отделят сериозно
внимание на своя престиж, развиха предпочитания към високите равнища в
организационната йерархия, допуснаха «широко разтваряне на ножицата» в
равнищата на възнагражденията между висшия мениджмънт и «останалата част от
персонала» (работници, служители и супервайзори), повишиха своите изисквания
към очакваната и получавана степен на подчинение от страна на низшестоящите
като преобладаваща част от тях възприеха ролята на не/доброжелателен диктатор.
В края на краищата властта в организациите се съсредоточи в по-малък брой хора,
особено като се отчете и провалът на профсъюзите в защитаването правата на
работещите по време на прехода. Всичко това обуслови и по-пасивното поведение
на наемните работници, които очакват началниците им да ги инструктират и да им
нареждат какво точно да вършат като се въздържат да дават идеи, да предприемат
собствени инициативи и да работят в екип за благото на организацията. Ето защо
относително малка част от компаниите успяват да реализират устойчиво
конкурентно предимство чрез човешките ресурси.
По отношение на избягването на неопределеността съм длъжен да
отбележа, че макар и мъчително започват да се наблюдават промени сред хората в
организациите, притъпяващи относително силното проявление на тази склонност у
българина, наследена от годините на социализма, когато:

Индивидът имаше тесни отговорности, а животът му бе в голяма степен
контролиран от твърди правила, подробни инструкции от страна на началниците,
установени структури и т.н.;

Се подтискаха различните идеи и поведения, което намираше израз и в
скритата съпротива срещу иновациите чрез внедряване на неподходящи форми на
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организация на производствения процес в предприятията, които ги лишиха от
гъвкавост при последвалото преминаване към пазарна икономика и се превърнаха в
една от причините за последвалия колапс в местната индустрия.

Мотивирането се извършваше чрез гарантиране на сигурност и в
известна степен чрез демонстриране на уважение или развиване на чувство за
принадлежност към дадена група (организация), в която работещите се задържат подълго, ако не и през целия си професионален живот.
За съжаление все още значителна част от взимащите решения хора в
индустриалните организации демонстрират поведение, което не е в съгласие с
динамиката, определяна от съвременните турбулентни времена, когато успехът
зависи от организационни способности като скорост, бързина на отговора, сръчност,
умствен капацитет, компетентност на служителя, поемане на разумен риск и дори
предприемане на конкретни действия в условията на неопределеност. Именно по
тази причина преобладаваща част от мениджърите в големите български
предприятия в периода на текущата криза са насочили своите усилия към запазване
на статуквото по отношение на организационна структура на управление и
производствена структура (62,4%). Слаба е проявяваната склонност към
предприемане на организационни промени сред анкетираните в смисъл на
увеличаване/намаляване на йерархичните нива или преминаване от ресурсна към
целева ориентация в структурите. Това поведение свидетелства за установяване на
култура на избягване на риска сред преобладаваща част от мениджърите в
индустриалните организации, изразяващо се в отказ от предприемане на подходящи
стратегически ходове за навлизане на нови пазари при стесняване в размерите на
вече завоюваните, отказ от целенасочени интервенции за преосмисляне
(обновяване) на съществуващия бизнес модел на компанията, осъществяване на
иновации, инвестиране в модернизация на производствените мощности, въвеждане
на нови по-високи стандарти за качество в производството (обслужването) и други
(Л2) (виж фигура 2).
Фигура 2. Даде ли Ви кризата във Вашата фирма допълнителни аргументи и основания за
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Все още е малък броят на компаниите, които могат да се похвалят с
мениджъри, демонстриращи проактивно поведение и устойчиво увеличаващи
печалбата за своите компании независимо от сектора, в който оперират (Л16, Л17) –
цикличен или контрацикличен. Типично за тези успяващи делови хора е, че те в поголяма степен приемат за нормални (поносими) неопределеността и риска, а не ги
схващат като заплаха. Привикнали са по-спокойно да работят в условията на
минимален брой установени правила, които със сигурност не могат да изчерпят
потенциално възникващите ситуации в бизнеса. Научили са се да действат според
принципите на управлението на проекти, т.е. постигат желани резултати в рамките
на предварително определени срокове и бюджет, като поддържат на приемливо
равнище прецизността и точността в работата си. Активно и упорито търсят нови
възможности за своя бизнес и не лежат на «стари лаври», а толерират различните и
иновативни идеи и поведения. Стараят се да мотивират своите подчинени преди
всичко чрез постижения и демонстриране на уважение или развиване на чувство за
принадлежност към дадена група (организация) като доброто равнище на
възнаграждение се възприема като подразбираща се база в отношенията «работник
– работодател», с която не се допускат компромиси.
По отношение на на измерението индивидуализъм /колективизъм без
съмнение може да се заключи, че българското общество заложи прекомерно много
на индивидуализма през последните двадесет години и акцентът се измести върху
ефективното (само)управление на кариерата, непрекъснатото съревнование за повисоко възнаграждение дори и в рамките на предварително определен бюджет,
както и върху установяване на полезни връзки (контакти) между хората, ориентирани
към задоволяване на належащи нужди. Ето защо не е изненада, че днес:

в по-голяма степен възлаганите задачи доминират над отношенията
между членовете в екипа; и

е отслабнало влиянието на профсъюзите, а връзката “работник –
работодател” е силно индивидуализирана и базирана единствено на взаимната
изгода.
Далеч във времената преди промените се загубиха силното влияние на
моралния аспект в отношенията “работник-работодател”, отчитането мненията в
тесния/ затворен кръг от членове на целево звено при взимане на решения,
свързани с наемане на работа и повишения, както и доминирането на
междуличностните отношения в групата над възлаганите задачи. Балансът в
придвижването на обществото по това измерение е сериозно нарушен, което се
доказва от трудностите при осъществяване на работа в екип в местните компании,
чиито мениджъри се люшкат между явното невежество по отношение естеството на
работата в екип и проявите на разрушителен егоизъм, което подкопава успешното
развитие на компаниите.
Четвъртото измерение по Хофстеде - мъжественост /женственост, също
може да разкрие интересни нюанси в начина на работа в индустриалните
организации. Нашумелите бизнес казуси у нас от последните двадесет години
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разкриват изключително разнообразна картина във връзка с взаимно възприетите
социални роли от представителите на двата пола, отношението към преследването
на целите в живота и към натрупването на богатство. От една страна се засили
конкурирането между хората, зачестиха острите, а понякога и необосновани прояви
на увереност и амбиция, както и силният стремеж към натрупване на богатство дори
за сметка на другите (б.а. наемните работници) или чрез преднамерено нарушаване
или заобикаляне на действащото законодателство, което по принцип остава
сериозно недоразвито особено в икономики в преход. Възникващите конфликти
започнаха да се разрешават чрез все по-упорита борба между страните по тях –
дори и на три инстанции в условията на тромавата съдебна система, действаща у
нас, а понякога чрез злоупотребяването с власт и влияние или извършването на
посегателства върху собствеността и човека.
В условията на безработица и небалансирано изравняване на ценовите
равнища с тези на старите страни членки на ЕС работата се превърна в
изключително важен аспект в живота на хората. Но все още не може да се каже, че
повечето от тях са развили нагласата, че живеят, за да работят. Напротив, ниските
равнища на възнаграждение, типични за повечето позиции у нас са способствали за
изграждане на защитно поведение у хората на наемния труд, изразяващо се чрез
поговорки като: “те ме лъжат, че ми плащат, аз ги лъжа, че работя”, “работа ще има
и след мене” или “шефът прави врат”, т.е. фирмата се развива успешно, но не
споделя високата печалба с персонала според заслугите.
Решителността не е силна страна сред значителна част от мениджърите у
нас, които първоначално чакаха кризата да дойде до “острова на стабилността”, а
после просто започнаха да се оплакват от нейното негативно влияние върху техния
бизнес като някои от тях дори поискаха помощ от държавата. В последствие се
оказа, че много мениджъри се оплакват просто, защото е “модерно”, а лошите им
резултати в голяма степен се дължат на ниското качество на мениджмънта,
реализиран в съответните организации преди самата криза. С настъпването на
кризата у нас на все повече мениджъри се наложи да демонстрират решителност и
агресивност в предприеманите начинания, а по-отчаяните от тях дори преминаха
границата на безпардонността и цинизма, като забавяха разплащанията с
контрагентите си, прехвърляха губещи фирми на безимотни или неграмотни хора,
които автоматично се превръщаха в големи длъжници или намираха легален начин
да “спестяват” от обезщетения при освобождаване на персонала чрез
преназначаване в друга своя компания на изпитателен срок.
От друга страна непотизмът и корупцията изградиха нов имидж на “полезните”
междуличностни отношения, като подкопаха в известна степен усещането за
равноправие сред работещите, а в определени случаи и обезсмислиха
конкурирането между колегите, следенето на равнището на представяне на всеки от
тях чрез действащите системи по управление на човешките ресурси и
демонстрирането на чувство за солидарност. Последователното провеждане на
непопулярни мерки по време на връхлетелите кризи, както и безкомпромисното
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налагане на собствената воля от страна на висшестоящите създаде трайно
убеждение у наемните работници, че не са в “една лодка” с мениджмънта (респ.
собствениците), преговорите с които са просто загуба на време.
Петото измерение на Хофстеде - дългосрочна /краткосрочна ориентация,
поставя местните компании в интересна културална среда във връзка с
възприемания от доминиращата част от обществото времеви хоризонт или поспециално определяната важност на бъдещето спрямо миналото и настоящето. От
една страна у нас все още високо се ценят пестеливостта и упорството, които са
типични за дългосрочно ориентираните общества, но същевременно широко
разпространени са и уважението към традициите (респ. миналите заслуги), както и
своевременната размяна на подаръци и услуги.
Преходът към пазарна икономика се характеризира и със засилваща се
ориентация към угаждане (отдаване на нещо) и отслабване на демонстрирането
на въздържание сред хората в организациите – шестото измерение на Хофстеде.
Угаждането е типично в общество, което позволява относително свободно
удовлетворяване на основните и естествени човешки стремежи, свързани с
наслаждаването на живота и отдаването на забавления – контрацептивни средства
за свободна продажба, дизайнерска дрога, лидерските позиции на бизнеса със
залаганията, неутолимото желание на ранен по възраст просперитет, животът на
кредит, нарастващото уважение към определени хора заради притежанията им, без
да се поставят важни въпроси като: “С какво се занимават?” или “Какви данъци
плащат?”. Спазването на строги социални норми и въздържанието, което потиска и
регулира удовлетворяването на човешките нужди, към момента се прокламира
открито единствено от организациите на разпространените религиозни учения у нас
и по-завоалирано от представителите на някои бизнес общества (Ротарианци,
Масони и т.н.).
Дотук стана ясно, че “движението” на българското общество – и в частност на
българския бизнес (б.а. индустриалните организации), по избрани дихотомии от
различните дименсии в шестмерния модел на Хофстеде не може да бъде оценено
еднозначно (б.а. еднопосочно и равномерно), защото се наблюдават
противоположни промени в рамките на отделни аспекти, обединени под
парадигмата на отделна дименсия във времето, отчитайки особено началната
позиция в икономиката от началото на процеса на демократизация в страната. Тази
ситуация е съвсем логична, понеже в началото на прехода към пазарна икономика
българското общество не бе определило типа на капитализма, към който се стреми.
Настрана оставям въпроса (б.а. спорен е!), дали в страната към началото на
деветдесетте години на миналия век е имало реални предпоставки (б.а. развити
социални прослойки), които да действат като двигател на предприеманите
икономически промени.
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3. Трайни убеждения, свързани с отношението към клиента
Преходът към пазарна икономика все още не е завършил, което проличава от
големите различия в проявяваната пазарна ориентация сред “играчите” на местния
пазар. Традиционно индустриалните компании се опитват да продават всички
продукти от своя асортимент, дори и да забелязват, че някои от тях не се
приемат добре от клиентите по една или друга причина. Нещо повече, не е малък
делът на организациите, които започват да полагат допълнителни маркетингови
усилия, за да продават трудно (не)продаваемото, вместо да съсредоточат ресурсите
си върху тези свои продукти, които генерират най-висока печалба. Мениджмънтът на
подобни организации изповядва остаряла маркетингова концепция, типична за
големите компании от развитите икономики през петдесетте и шестдесетте години
на миналия век. Така те губят своята конкурентоспособност, защото не извършват
правилните неща (по Л18). По тази причина преобладаващата част от българските
потребители са развили един вид защитно поведение като не вярват на
информацията, предавана чрез рекламните послания. От своя страна това
ограничава дълбочината на съответните целеви пазари за компаниите и подкопава
развитието на рекламния пазар – основният източник на приходи за медиите.
Друг аспект на взаимното недоверие между производител (търговец) и
клиент проличава в разпространената практика за преднамерено некоректно
изготвяне на каталози, представящи пред клиентите важни продуктови
характеристики, съпътстващи услуги и цени. Нещо повече, за да избегнат
скъпоструващи и времепоглъщащи съдебни спорове производителите (търговците)
отбелязват в полето в долната страна на всеки лист с възможно най-малък шрифт,
че не носят отговорност за “допуснати грешки и неточности”. А кой поема тази
отговорност?
Трети аспект на недоверие между производител (търговец) и клиент е
въплътен в ограничаване правото на избор на продукти от страна на клиента,
което проличава в най-висока степен на пазарите (тържищата) за плодове и
зеленчуци, където отпред се разполага хубава стока, а отзад вече увехналата
(развалящата се), но на клиента се продава от тази отзад. Понякога се допуска и
различно третиране на клиентите според тяхната близост с производителя
(търговеца). Подобна практика се наблюдава и в ИТ компаниите, чийто найприближени дилъри получават правото да се доберат първи до новопристигнал
контейнер с компоненти като по този начин подбират за себе си и своите клиенти
най-доброто от разполагаемия асортимент.
Четвърти аспект на недоверие между производител (търговец) и клиент
се изразява в трудно провежданите преговори във връзка с цена и количества.
Желанието за безкомпромисно налагане на собствените условия, дори и когато
става ясно, че съответният контрагент няма да може да реализира приемливо
равнище на печалба, което като минимум да гарантира оцеляването на неговия
бизнес, пречи на редица компании и отрасли като цяло да реализират своя пазарен
потенциал. Това проличава най-остро в отправяните взаимни обвинения между
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големите търговски вериги и техните доставчици във връзка с покачването цените
на основни хранителни стоки, което у нас се случва по време на криза, традиционно
асоциирана с устойчива тенденция на дефлация. Не се изясни какви са основните
причини – ценови повишения в световен мащаб, природни бедствия, климатични
промени, индустриални аварии, налаганите допълнителни такси от търговските
вериги или ниската производителност на доставчиците, лишаваща ги от
възможността да доставят големи количества продукция на ниски цени. За сметка на
това двадесет години след започване на промените у нас не се наблюдава в пълна
степен ефектът на супермаркета, т.е. предлагане на продукти на по-ниски ценови
равнища до и над 40% по-евтино от малките търговци на дребно. У нас подобни
разлики или са минимални, или понякога са в полза на малките търговски фирми.
Въпреки това пазаренето липсва или остро се отхвърля като инструмент дори и в
търговията на дребно у нас.
Като пети аспект на недоверие между производител (търговец) и клиент
може да се посочи залагането на едностранчиви клаузи в договорите в полза на
предлагащата страна. Като примери могат да се посочат:

Условието да се подменят компоненти при дефектиране на даден
продукт по време на гаранционния срок само в краен случай, т.е. когато същият не
може да работи, вместо това да се извършва и в случаите когато продуктът
реализира незадоволително изпълнение. Липсват дефиниции в нормативни актове
какво означава даден продукт да не работи или пък да реализира незадоволително
представяне.

Условието
за
автоматично
удължаване
на
договорите
с
комуникационните оператори, строгото фиксиране на тяхната продължителност и
отказът на държавата от изготвянето на типизирани бланки за тези договори, чрез
които да се определят както съответните «взаимоизгодни» клаузи, така и
«обществено приемливите» възможности на вариране по тях.

Условията по договорите за отпускане на кредити от търговските банки
за компании и граждани, които в повечето случаи са изготвени в изгода на
заемодателя (лихвени проценти, такси и т.н.) и не предвиждат никакви възможности
за прояви на гъвкавост при възникване на обективни затруднения за клиентите.
Нещо повече, широкоразпространена е практиката т.нар. трудно събираеми
вземания да се продават на агенции за събиране на финансови задължения, които
имат съмнителна репутация, защото според потърпевши работят на ръба на закона.
Комплексното въздействие на всички тези практики прави клиентите повнимателни, а в някои случаи генерира неприятни емоции за тях и в крайна сметка
ги подтиква към въздържание от (отлагане на) потребление на определени продукти
и/или услуги, което неминуемо свива местния пазар и забавя възстановяването от
текущата криза. Ето защо е необходимо да се предприемат някои социални
иновации, които да доведат до предизвикване на трайни промени в
отношенията както между самите фирми, така и между тях и гражданите. В
случая е много подходящо да се установят подходящи норми, на които да се
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придаде цивилизационен статут чрез включването им в полезно законодателство,
чието спазване да подлежи на строг контрол като наказанието за нарушенията се
постави в процентна зависимост от приходите от продажби за изминалия финансов
период или декларирания годишен доход. На пръв поглед това звучи
дискриминиращо за преуспяващите компании и граждани, но възпитателният ефект
на едно административно наказание не е еднакъв за субектите с различни доходи.
За даден предприемач 500 лева може да представляват едно хранене в луксозен
ресторант, докато за друг работещ човек – значителна част от месечните, фирмени
приходи от дейността или от семейния бюджет.
Полезно за клиентите би било на производителя (търговеца) официално да се
вмени отговорност за разпространяваната информация чрез каталози, брошури и
други. В тази връзка би било добре някои от основните термини от учебниците по
маркетинг да се включат в съответни нормативни актове, дефиниращи важни за
потребителя понятия като «промоция» и «ликвидация», придружени от съответните
ценови интервали за намаления, както и минимални разполагаеми количества от
съответните продукти, за да може да се осъществи съответната маркетингова
интервенция.
«Свободата» на пазарната икономика не бива да се възприема като
«слободия». Налага се да се установи премерен баланс в регулирането на
отношенията между производители (търговци) и клиенти, който от една страна да
дава възможност за реално конкуриране между предлагащите дадени продукти
(услуги), както и възможности за реализиране на приемливи равнища на печалби на
различните етапи по веригата на стойността в отраслите, но от друга страна в
приемлива степен да предпазва клиентите от допускането на сериозни
(разорителни) грешки в резултат на тяхна неинформираност и проявена наивност
или преднамерено скрито подвеждане и извършване на явни измами от страна на
предлагащата страна. Ето защо въвеждането на типизирани договори
(задължителни бланки, предоставящи възможности за ограничен набор от избори
чрез определени реквизити) в сферите на банковото дело и на комуникационния
сектор би могло в голяма степен да снижи «психологическите разходи» на хората,
свързани с поемането на рисковете на живота, но без да се стига до катастрофични
(разрушителни събития) в техния личен живот, както и в живота на техните
семейства и близки.
Качеството в изпълнението на гаранционния сервиз на продуктите от страна
на производителя (търговеца) също може да бъде осигурено по подходящ, по-строг
начин в нормативен акт, където точно да се уточнят ситуациите, при които
отделните компоненти на даден продукт се подменят, както и времевите срокове за
отстраняване на възникналите проблеми. За да се избегнат измамите с резервни
части, би било добре същите да бъдат инкриминирани, каквато е практиката в САЩ.
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4. Трайни убеждения, свързани с реализираната корпоративна социална
отговорност
През последните двадесет години родният бизнес неотклонно следва
“културалната програма” за “хищническо”, първоначално натрупване на капитали,
чието поведенческо изразяване често пъти е съпровождано с гротеска и цинизъм в
отношенията с различните заинтересовани групи за организацията, както следва:

С оглед задържане на ценовите равнища на хранителните продукти в
първите години след присъединяването на България към ЕС редица производители
подмениха състава и съотношенията в рецептурите на традиционни български
продукти като сирене, мляко, масло и т.н. Клиентите не бяха уведомявани за
предприеманите промени, а продуктите запазваха същите търговски наименования.
Поставено под въпрос бе дори здравето на клиентите, единствено в името на
печалбата. Разбира се, този процес не протече и без “съдействието” на държавата,
която малко преди 2007 година отмени редица български държавни стандарти за
качество и въведе система от минимални изисквания, което “развърза ръцете” на
недобросъвестните производители и търговци, част от които открито заявяваха, че
въвеждат и използват производствени процеси (практики) от развитите страни.
Последвалото въвеждане на нови стандарти за качество на основните хранителни
продукти от 2010 и 2011 година представлява сериозен опит на държавата да
установи ред в хаоса като защити здравето на нацията и гарантира правото на
информираност на клиентите, с оглед изискванията на регламентите и директивите
на ЕС и насоките на ООН, отразени в голяма степен чрез създаваната нормативна
база у нас (Л19, Л20).

Внедряването на стратегията за енергийна ефективност също не
преминава без сериозни проблеми. Например, развитието на пазара за дограма е
съпътствано от различни сътресения, без значение степента на тяхното отразяване
в медиите. Първоначално се акцентираше на предлагането на алуминиева дограма,
но скоро рекламният фокус се измести върху пластмасовата дограма поради подобрите и характеристики. Разбира се, едва на десетата година от предлагането на
тези продукти у нас изведнъж в публичното пространство бе прокламирано, че
последните са силно податливи на взлом. През цялото време не липсваха и опити за
скриване на информация от клиентите за дълговечността на различните видове
профили, потенциалното тяхно влияние върху здравето на човека, необходимите
промени в начина на живот (проветряване на помещенията, допълнителни разходи
за тяхната климатизация и т.н.), както и вероятностите за причиняване на вреди от
някои от тях в помещенията, т.е. образуване на конденз, мухъл и плесен.

Процесите на присъединяване и първите години от адаптирането на
България към ЕС протичат при «изкривено» (нарушено) съотношение “цени-доходи”,
което обуславя ниското качество на живот за преобладаваща част от населението
поради слаба платежоспособност. Това направи местния пазар непривлекателен за
големите международни компании, повечето от които предпочетоха да отворят
производствена дейност в околни държави. Ето защо конкуренцията се задържа на
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ниски равнища в много отрасли у нас, а това не подтиква мениджърите в
индустриалните компании да полагат усилия да повишават производителността им,
като
целенасочено
преследват
чрез
предприеманите
интервенции
интернационализация на бизнеса, повишаване на рентабилността чрез растеж,
въвеждане на съвременни информационни технологии, пълно оползотворяване
капацитета на интелектуалния капитал и поддържане на положителна ориентация
към необходимата непрекъсната организационна промяна в бизнеса. Напротив,
много ръководители у нас разчитат предимно на традиционни компоненти на
конкурентоспособността като разходи, технология, дистрибуция, производство и
продуктови характеристики, които много бързо се копират от конкурентите, а
завоюваните конкурентни предимства осигуряват само краткосрочен ефект за
реализиралата ги компания. Ето защо трудно бихме могли да намерим убедителен
отговор на въпроса: “Кои са десетте световно известни български марки?”. За
сметка на това ние като българи винаги можем да отговорим на подобен въпрос,
поставен за производството на Германия, САЩ, Япония, Китай, Корея и други
водещи икономики.

Все още манталитетът на много производители (търговци) е
ориентиран по-скоро към постигането на висока печалба за единица продукт, а не
толкова към осъществяването на търговия с големи обеми стоки и услуги, на чиято
основа да реализират високи равнища на рентабилност.
В тази обстановка постепенно се появиха най-различни инициативи за
корпоративна социална отговорност (КСО) с основен двигател работодателските
организации и държавата, които разбира се бяха част от сериозни международни
инициативи в тази област (по Л21). Участието в подобни мероприятия за много
компании е въпрос на престиж и желание за спечелване на уважение от страна на
целеви заинтересовани групи (б.а. най-често клиентите). Но не е малък и броят на
компаниите, които участват по някакъв, често пъти неефективен, начин в подобни
инициативи просто, защото е “модерно”, а полезният ефект за обществото като цяло
или по-тесни социални групи от него остава на заден план или направо се губи. От
друга страна не бива да се забравя, че върху плещите на организациите със
сериозна активност в сферата на КСО се стоварват и допълнителни, тежки
задължения, свързани с изготвянето на отчети по извършената работа, изготвяни в
повечето случаи на английски или друг чужд език, по “културалното програмиране”,
задавано чрез попълването на чуждестранни електронни бланки и изпращането им
за проверка в чужбина, в централите на международни асоциации.
Съвременните парадигми в мениджмънта определят, че оцеляването и
развитието на дадена компания в дългосрочен план зависи от успешното
балансиране в задоволяването на нуждите на заинтересованите групи от страна на
нейния мениджмънт (Л22). Основните инструменти на мениджърите за поддържане
на “здравословен баланс на тези разнородни интереси” са визията, мисията и/или
кредото на организацията, понеже те би трябвало да въплъщават набор от вярвания
за сърцевинните компетентности и основните функции на фирмата в обществото. В
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този смисъл визията, мисията и/или кредото на организацията се превръщат в
многоаспектен проблем, т.е. посредством тях трябва да се изразяват много функции
като някои от последните целенасочено се поддържат в латентна форма от
мениджърите в компаниите, за да се защитава открито заявяваната организационна
идентичност. Основната (явна) функция на една индустриална компания е да
генерира печалба. Но същата не може да бъде изпълнявана без целенасоченото
въздействие от страна на мениджмънта във връзка с изпълнението на други важни,
макар и определяни като допълнителни, функции на фирмата и то без “да се вдига
шум”. Последните логично са наречени латентни функции от Едгар Шайн (Л22).
Типични латентни функции за една компания са:

бизнесът.

Осигуряване на работни места в общността, където е локализиран


Осигуряване на икономически ресурси за местната общност под
формата на закупувани суровини, материали и стоки.

Осигуряване на мениджърски талант, който да намира приложение в
много повече дейности/ области, освен в управлението на бизнеса.
Лошо впечатление оставя фактът, че много индустриални организации
подценяват разработването на горепосочените “фирмени документи”, които
обичайно липсват от техните интернет страници или не са изготвени според
“добрите практики в мениджмънта”, а понякога по незнайни причини “се пазят в
тайна” дори и от членовете на персонала. Тази “културална програма” неотклонно
диктува поведението на много мениджъри у нас, въпреки плеядата от преживени
кризи през последните две десетилетия. За съжаление значителна част от
организациите, опериращи в България, продължават да съсредоточават своите
усилия върху интересите на някоя от заинтересованите групи като често пъти дори
не е оправдан (или ясен) и критерият за нейния подбор. По този начин мениджърите
допускат сериозна делова грешка, защото де факто съвкупността от всички
заинтересовани групи на фирмата изгражда инфраструктурата в нейната околна
среда, където организацията цели да постига успехи. Всичко това забавя
възстановяването на националната икономика от сътресенията, предизвикани от
кризата.
Ето защо би било добре, ако водещите компании увлекат повечето членове на
представителните работодателски организации да използват своите дейности в
сферата на КСО в инструмент за отлагане въвеждането на по-строги правила за
бизнеса чрез съответни нормативни актове, което често пъти утежнява
административната работа в компаниите. По този начин мениджърите не биха
изместили фокуса в своята работа настрана от създаващите висока добавена
стойност дейности, а именно качественото обслужване на клиентите, следването на
модерни подходи при осъществяването на иновации, изповядване и прилагане в
ежедневието на съвременни маркетингови концепции, придържане към етични и
подходящи за персонала практики за управление на човешките ресурси.
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Друга възможност пред компаниите с оглед ускоряване на собствения растеж,
а и на икономиката като цяло, е да обръщат по-голямо внимание на полезността на
потенциалните приноси на предприеманите дейности в сферата на КСО за
обществото. Последното може да се постига и чрез обединяване на усилията на
няколко компании, а и на цели работодателски организации.
Задължителен императив в днешната турбулентна среда е постигането на
висока ефективност дори и в извършваните дейности в сферата на КСО, което може
да се реализира чрез подчиняването им на модерните принципи за управление на
проекти, иначе широко прилагани при извършването на основните дейности в
индустриалните компании.
Установяването на “здравословен” баланс в отношенията с всички
заинтересовани групи е задължително условие за постигане на устойчив растеж от
страна на компаниите. И докато икономическата логика оправдава средния живот на
малките фирми да бъде в рамките на няколко години, то подобен кратък жизнен
цикъл е недопустим за големите компании – гръбнакът на всяка национална
икономика в ролята им на лидери на субконтракторски вериги и мрежи. Ето защо
пред мениджърите на големите компании стои тежката задача да ги управляват с
пълното съзнание, че носят цялата отговорност за тяхното просъществуване, т.е.
балансиране на интересите на клиенти, доставчици, мениджъри и служители,
членове на борда на директорите, инвеститори и акционери, правителство и други
регулатори, кредитори, неправителствени организации, профсъюзи, местна
общност, медии и т.н. Този подход би повлиял положително бизнес етиката на
големите компании при внедряването на нови продукти и услуги на пазарите.
Разбира се, това изисква установяване на дисциплина в мислене и действие от
страна на лидерите в организацията, която да придобие цивилизационен статут чрез
създаване на фирмени документи като визия, мисия и/или кредо и стриктното
спазване на постулираните в тях норми.
5. Заключение
В случай че мнозинството от бордовете на директорите във функциониращите
у нас компании упорито продължават да не възприемат връхлитащите ги дълбоки
проблеми (кризи) като “значими събития”, подтикващи ги към преосмисляне и
преподреждане на техните основни предположения, свързани с бизнеса и света
изобщо, то голяма част от местните компании ще продължава да съществува в
сянката на посредствеността, а навлизането на всеки един водещ конкурент от
развитите икономики ще се посреща като “смъртна заплаха”, на чиято поява не е
сигурно, че ще се реагира единствено с общоприети пазарни прийоми. Изходите от
подобни сблъсъци могат да бъдат в две посоки:

Оттегляне на големи чуждестранни инвеститори, които считат, че
проникването и задържането на нашия пазар не заслужава полагането на усилия и
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поемането на допълнителни рискове, т.е. страната постепенно се превръща в
недоразвита “индустриална провинция”, притежаваща своя метрополия – гр. София;

“Големите международни акули” разбиват или придобиват местните
конкуренти. След приключването на сделката придобиващата страна свива или
затваря производствената си дейност у нас, което ще задълбочи емиграцията от
страната.
Ето защо местната икономика остро се нуждае от мениджъри, чиито компании
бързо привеждат стратегия в действие, управляват процесите интелигентно и
ефективно, максимизират приноса и ангажираността на служителите и създават
условия за промяна без отрицателни страни. Именно те са двигателят, който може
да освободи страната от неблагоприятните ефекти на световната финансова и
икономическа криза. Но всичко започва в умовете на взимащите решения хора и
придобива първоначален цивилизационен статут чрез създаването на фирмени
документи като: визия, мисия и/или кредо, които намират своята конкретизация понататък в процеса на стратегическото управление на организацията.
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АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОНЯТИЙ
«УПРАВЛЕНИЕ» И «МЕНЕДЖМЕНТ» В СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ И
ПРАКТИКЕ
Наталья Логинова к.э.н., доцент Санкт-Петербургский государственный
инженерно-экономический университет
ANALYSIS OF THE TRANSFORMATION OF " GOVERMANCE" AND
"MANAGEMENT" ANALYSIS OF THE TRANSFORMATION OF IN
MODERN THEORY AND PRACTICE
Natalia Loginova PhD, associate professor, Saint-Peterburg State University
of Engineering and economics
Резюме: В докладе представлены результаты исследования понятий
«управление» и «менеджмент» для описания процессов воздействия и
взаимодействия, выделения функций для обеспечения развития прикладных
теоретических положений
Ключевые слова: управление, менеджмент, контент-анализ, кластерный
анализ
Abstract: The report presents the results of the study the concepts of "governance"
and "management" to describe the processes and effects of the interaction, the allocation
of functions to obespecheniyarazvitiya application of theoretical propositions.
Keywords: governance, management, content analysis, cluster analysis
Сегодня существует большое количество определений, как менеджмента, так
и управления [1], [2], [3] ,[4], [5], [6]. В англо-русском словаре есть слова manage
(заведовать, руководить), manager (заведующий, правитель), management
(управление). Все эти аспекты находят своё выражение в определениях понятий
«менеджмент» и «управление» в фундаментальных разработках отечественных и
зарубежных авторов, где раскрывается их содержание. Рассмотрим «срез» этих
понятий для формирования методологии управления взаимодействиями
Наиболее часто для определения сущности и содержания понятий
«управление» и «менеджмент» выделяют подходы, представленные на рис.1.
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Рис.1. Подходы к определению сущности и роли управления и менеджмента
Практика (искусство)
Наука
Функция (вид деятельности)
Процесс
Управление

Люди
Орган или аппарат

Менеджмен
т

По результатам представленных подходов к определению сущности и
содержания понятий «управление» и «менеджмент» в отечественной и зарубежной
литературе проведем кластерный анализ с целью уточнить эти понятия с учетом
положений системно-синергетической концепции и выявить самые развитые и
перспективные аспектов эволюции этих понятий.
Предварительными этапами проведения кластерного анализа являются:
контент-анализ понятий «управление» и «менеджмент» для выделения наиболее
значимых их характеристик; исследование в форме интервьюированного опроса
для отбора установленных характеристик по
ключевым направлениям
исследования;
установление рейтинга выделенных при исследовании
характеристик понятий «управление» и «менеджмент» для понимания особенностей
их использования для теории рынка.
Результаты проведения контент-анализа представлены в табл.1.
На основании полученных результатов можно констатировать, что в
современном представлении менеджмент как наука отражает деятельность
общества по генерированию и систематизации управленческой мысли, ее
организации и актуализации для применения в деятельности, регулированию
содержания теории управления в образовательной деятельности субъектов
профессиональных отношений, систематизации предметной области управления,
самопознания в управленческой практике.
Как уже отмечалось, проведение кластерного анализа требует выделения
ключевых направлений исследования представленных понятий
Нами были выделены следующие: динамичность и статичность,
имплицитность и эксплицитность. Динамичность и статичность отражает
актуальность
анализируемых
определений
на
момент
исследования.
Имплицитность и эксплицитность отражают слабость и силу характеристик,
определяющих понятия «управление» и «менеджмент».
Основной
необходимость
определений.

трудностью
проведения
кластерного
анализа
явилась
количественной оценки выделенных нами характеристик
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Таблица 1 Результаты проведения контент-анализа
определений понятий «управление» и «менеджмент»

исследовании

Платон

Рам Таран

Виханский О.С.
Аристотель

Беннис
Уфрен
Р.Уотерманн

Забелин П.В.

В.Г.Федоров.

Большой
энциклопедическ
ий словарь
Сергеев И.В.

Русинов Ф.М.

Зигерт В.

Сидельников
Л.Б.
Альберт М.

Евенко Л.И.

Шишкин А.К.

Райзберг Б.А.

Кузнецов Б.Л.

Мескон М.

Герчикова
И.Н.

Друкер П.

Азрилян А.Н.

организация
или аппарат
управления

люди

процесс

функция

наука

Автор

практика

организация или
аппарат
управления

люди

процесс

МЕНЕДЖМЕНТ
функция

наука

Автор

практика

УПРАВЛЕНИЕ

при

Для объективной оценки выявленных характеристик нами
проведено
исследование в форме интервьюированного опроса. Опрос проводился в феврале
2010 г, общее количество респондентов составило 198 человек. Исследование
проводилось среди студентов кафедры «Экономика и менеджмент на транспорте»
СПбГИЭУ.
Результаты опроса сведены в таблицы, устанавливающие взаимосвязь
характеристик, применяемых к толкованию исследуемых понятий и степень их
важности. Для установления рейтинга использовалась шкала оценок от 1 до 4
баллов в следующем соответствии:
для оценки динамичности и статичности
представленных определений: 1 – неактуальное определение; 2 – актуальность
слабо выражена; 3 – актуальность сильно выражена; 4 – очень актуальное
определение;
для оценки имплицитности и эксплицитности представленных
определений: 1 – характеристики понятий в определении очень слабо выражены; 2 –
характеристики понятий слабо выражены; 3 – характеристики понятий в
определении сильно выражены; 4 –характеристики определений понятий выражены
очень сильно.
Рейтинг каждого фактора определялся по сумме произведений частоты
упоминания и присвоенной балльной оценки.
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(1)

где
F – рейтинг каждой характеристики; Fi – оценка присваиваемая
характеристике в соответствии с проставленным рейтингом; bi – количество
упоминаний i-того рейтинга по отношению к данной характеристике.
Результаты интервьюированного опроса представлены в табл.2 и табл.3.
Общий рейтинг анализируемых характеристик понятий «управление» и
«менеджмент» по результатам интервьюированного опроса представлен на рис.2 и
рис.3.
Рис. 2. Общий рейтинг анализируемых характеристик понятий «управление» и
«менеджмент» по результатам интервьюированного опроса (направление
статичность и динамичность)

Рис. 3. Общий рейтинг анализируемых характеристик понятий «управление» и
«менеджмент» по результатам интервьюированного опроса (направление
имплицитность и эксплицитность)

На основании результатов интервьюированного опроса и расчета общего
рейтинга, анализируемых характеристик понятий «управление» и «менеджмент» по
направлениям статичность, динамичность, имплицитность, эксплицитность можно
сделать следующие выводы:
1) в понимании сущности понятий «управление» и «менеджмент»
зафиксированы некоторые расхождения, что обусловлено несогласованностью их
употребления в современной теории и практике;
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2) содержание понятий зачастую определяется респондентами посредством
их субъективного понимания и не соответствует традиционной, общетеоретической
интерпретации;
3) понятия «управление» и «менеджмент» постоянно обогащаются не только
за счет развития знаний в различных областях науки и техники, но и посредством
эволюции общественных, социальных отношений.
Таблица 2 Результаты интервьюированного
статичность и динамичность)

опроса

291

346

367

233

242

276

264

263

238

244

267

279

265

347

367

239

248

443

378

413

253

556

251

333

567

261

892

894

226

694

342

302

312

984

392

362

292

399

214

361

249

293

216

218

Кузнецов
Б.Л.

303

229

254

343

411

563

463

Герчикова
И.Н.

232

263

846

352

367

342

461

593

Азрилян
А.Н.

936

252

397

361

247

923

5116

4825

4359

4522

3615

3973

3640

4377

Процесс □

Люди ●

246

287

292

362

227

341

378

251

314

298

246

417

289

299

402

236

256

274

253

262

211

243

200

669

395

275

326

259

428

413

421

689

637

246

264

267

269

542

561

Евенко
Л.И.

218

315

697

497

742

591

Сидельни
ков Л.Б.
Альберт
М.
Шишкин
А.К.

Райзберг
Б.А.

291

356

423

461

811

435

248

357

497

823

497

367

249

432

462

3034

3124

4679

4494

Виханский
О.С.
Аристотел
ь
Забелин
П.В.
Большой
энциклопе
дический
словарь
Сергеев
И.В.
Зигерт В.

Мескон М.
Друкер П.
Общий
рейтинг

Функция ◊

Наука ○

249

Рам
Таран
Беннис
Уфрен
Р.Уотерма
нн
В.Г.Федор
ов
Русинов
Ф.М.

Общий
рейтинг

Процесс □1
237

226

Функция ◊1
243

266

Платон

Наука ○1
267

Автор
определе
ния

Практик ∆1
245

организация или
аппарат
управления▲

организация или
аппарат
управления▲1

МЕНЕДЖМЕНТ

Практик ∆

Автор
определе
ния

-

Люди ●1

УПРАВЛЕНИЕ

(направление

На основании проведенного кластерного анализа можно сделать следующие
выводы:
1) установленная трансформация понятий «управление» и «менеджмент»
свидетельствует о значительной эволюции концепции менеджмента с момента их
первоначального определения;
2) изменения, непрерывно происходящие в предпринимательской среде,
привели к одновременному расширению и смягчению исходной концепции
управления и менеджмента, ее переносу в различные сферы бизнеса;
3) «менеджмент» как феномен показал себя адаптивным гибким, не
признающим границ, открытым, однако необходимо подчеркнуть, что в эту
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открытость могут вкрасться двусмысленности, которые
недоразумениям разного рода, как в теории, так и практике.

могут

привести

к

Таким образом, согласно проведенному кластерному анализу понятие
«управление» может использоваться в теории и практике для исследования и
описания процессов воздействия и взаимодействия, выделения функций для
обеспечения развития прикладных теоретических положений. В то время как
понятие
«менеджмент»
целесообразно
использовать
для
исследования
организации, аппарата управления, поведения людей, развития фундаментальной
теории, позволяющей разрешить актуальные, глобальные проблемы человечества.
Таблица 3 Результаты интервьюированного
имплицитность и эксплицитность)

опроса

218

291

362

289

231

453

Аристотел
ь

221

362

352

329

402

532

354

357

697

782

267

212

563

239

883

327

242

330

Русинов
Ф.М.

976

352

243

423

872

793

Забелин
П.В.
Большой
энциклопе
дический
словарь

организация или
аппарат
управления
▲1

Виханский
О.С.

Рам
Таран
Беннис
Уфрен
Р.Уотер
манн
В.Г.Ф.

213

227

267

251

262

520

303

267

234

247

219

206

296

215

416

465

241

756

319

263

361

439

781

652

351

793

263

488

862

349

652

695

308

377

246

386

433

764

422

362

297

293

502

378

257

239

274

246

Люди ●1

271

Процесс □1

421

Функция ◊1

298

Наука ○1

241

Практика ∆1

372

Люди ●

Функция ◊

211

Платон

Процесс □

Наука ○

Автор
определе
ния

Практика ∆

Автор
определ
ения

396

419

251

497

751

347

Евенко
Л.И.

249

467

783

297

264

734

Сидельн
иков Л.Б.
Альберт
М.
Шишкин
А.К.

Райзберг
Б.А.

342

237

319

502

765

354

Кузнецов
Б.Л.

632

363

263

363

236

250

367

201

632

823

327

761

Герчиков
а И.Н.

433

287

931

272

894

912

362

245

237

456

831

342

Азрилян
А.Н.

368

299

309

862

469

824

4259

3542

5000

5023

5373

5129

Общий
рейтинг

4502

4551
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Результаты кластерного анализа представлены на рис. 4.
Рис. 4. Кластерный анализ понятий «управление» и «менеджмент»
а) понятие «управление»
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БЕНЧМАРКИНГ И ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ АНАЛИЗ –
НЕОБХОДИМА СИМБИОЗА ПРИ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЕТО НА
ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИЗНЕСА
Росица Иванова, катедра “Счетоводство и анализ”, Университет за
национално и световно стопанство
BENCHMARKING AND FINANCIAL ECONOMIC ANALYSIS – A
NECESSARY SYMBIOSIS IN THE ANALYSIS AND MANAGEMENT OF
BUSINESS EFFECTIVENESS
Rositsa Ivanova, “Accounting and Analysis” Department, University of
National and World Economy
Резюме: В съвременните условия на динамичен и конкурентен пазар,
глобализация, развитие на информационните технологии и действие на
финансовата и икономическа криза са необходими нови методи и подходи за
анализ на ефективността на бизнеса.
Финансово-стопанският анализ като
наука, специализирана функция на управление и практико-приложна дейност
създава информация за вземане на решения за управление на дейността на
предприятието и нейната ефективност. В настоящата среда за развитие на
бизнеса възниква обективна необходимост от разширяване на предмета на
финансово-стопанския анализ. А той се изучава посредством прилагане на
метода на съответната област от научното пространство, на нейната
методология и методика.
Обект на изследване в доклада са възможностите за разширяване на
метода на финансово-стопанския анализ посредством използване на
“Бенчмаркинг” за анализ на дейността на предприятието. Обосновани са
предимствата от използване на бенчмаркинга в аналитичната теория и
практика. Обобщени са някои проблеми при неговото използване в реалния бизнес
и пътищата за тяхното решаване.
Ключови думи: метод, бенчмаркинг, методика, анализ, конкурентен
Summary: In the modern conditions of dynamic and competitive market,
globalization, progress of the information technologies and effect of the financial and
economic crisis are necessary new methods and approaches of business efficiency
analysis. The financial-economic analysis as a science, specialized function of
management and practical-applied activity creates information about making decisions on
the management of the activity of the enterprise and its efficiency. In the present
environment of business development arises the objective necessity of widening the
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subject of the financial economic analysis. Which is studied by the application of the
method of the respective field of the scientific area, of its methodology and technique.
Subject of study in the paper are the possibilities of widening of the method of the
financial economic analysis by using “Benchmarking” for analysis of the activity of the
enterprise. The advantages of the use of benchmarking in the analytical theory and
practice are well-grounded. Some issues in its use in the real business and the ways for
their settlement have been generalized.
Keywords: method, benchmarking, technique, analysis, competitive
JEL: M49
Въведение
В съвременните условия на динамичен и конкурентен пазар, глобализация,
развитие на информационните технологии и действие на финансовата и
икономическа криза са необходими нови методи и подходи за анализ на
ефективността на бизнеса. Стратегическото позициониране на предприятието на
пазара, характеризиращ се с определена степен на ентропия, разработването и
предлагането на иновативни продукти, навлизане в нови пазарни ниши, задържане
на традиционните и привличане на нови клиенти изисква формиране на конкурентни
предимства и рационалното им използване в конкурентната борба. Предимствата
пред конкурентите могат да се формират посредством непрекъснато подобряване
на дейността и повишаване на ефективността на бизнеса. Заедно с това е налице
необходимост от изучаване на качеството на продуктите, предлагани от
конкурентите, както и ефективността от тяхната дейност. Тази потребност е
продиктувана от възможностите за използване в дейността на предприятието на
водещи постижения в отрасъла за постигане на неговите пазарни, финансови и
бизнес цели.
Финансово-стопанският анализ като специализирана функция на управление и
като практико-приложна дейност създава информация за вземане на решения за
управление на дейността на предприятието. Резултатната аналитична информация
се получава посредством прилагане на специфичните за анализа метод,
методология и методика. Методът на финансово-стопанския анализ е система от
елементи за изучаване на неговия предмет, т.е. на дейността на предприятието във
взаимните връзки и зависимости между отделните й компоненти: маркетингова,
иновационна, инвестиционна, производствена, търговска и финансова. В основата
на аналитичния метод се намират специфични и характерни само за него елементи,
които определят мястото на финансово-стопанския анализ в научното пространство
като самостоятелна наука. Паралелно с това в метода на финансово-стопанския
анализ се интегрират и използват елементи от методите на други науки, като напр.
математика, статистика и др.
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Предметът на финансово-стопанския анализ се разширява и обхваща все
повече обекти. Този обективен факт в съчетание със съвременните условия на
конкуренция, динамизъм, ентропия, глобализация, информационни технологии и
кризи, пораждат необходимостта от разширяване и усъвършенстване и на неговия
метод.
Обект на изследване в доклада са възможностите за разширяване на метода
на финансово-стопанския анализ посредством използване на метода “Бенчмаркинг”
за анализ на дейността на предприятието. Бенчмаркингът е метод за еталонно
сравнение. В основата на метода на финансово-стопанския анализ стои
сравнението. Базирайки се на това обстоятелство бенчмаркингът може да намери
място в системата от елементи, определящи съдържанието на метода на
финансово-стопанския анализ.
Актуалността на въпроса за използване на бенчмаркингът в системата от
методи за анализ на дейността на предприятието се поражда от неговите
характерни особености и възможности за формиране на пазарна, финансова и
бизнес стратегии, базирани на конкурентни предимства и постигане на висока
ефективност на бизнеса.
Разбирането за цел на изследването е свързано с изучаване на моментното
състояние на разглеждания проблем. Въпросът е за моментното състояние на
метода на финансово-стопанския анализ и удовлетворява ли той изискванията на
бизнеса от необходимата резултатна аналитична информация за неговото
управление. Това дава основание да определим, че целта на изследването се
свежда до постигане на желано бъдещо състояние на метода на финансовостопанския анализ посредством неговото разширяване и усъвършенстване. Подобна
възможност виждаме в използване на бенчмаркингът. Конкретно поставената цел е
изследване на възможностите за използване на метода “бенчмаркинг” в системата
от елементи на метода на финансово-стопанския анализ за анализ на дейността на
предприятието и нейната ефективност.
За постигане на поставената в изследването цел са необходими конкретни
действия. Те са обобщени в няколко насоки: (1) Изясняване на същността на
бенчмаркингът. (2) Систематизиране на неговите характерни особености. (3)
Разграничаване на конкретните видове бенчмаркинг. (4) Ясно разграничаване на
отделните етапи при извършване на различни видове бенчмаркинг.
Като ограничително условие в изследването се счита изследване на
възможностите за използване на бенчмаркинг за анализ на дейността на
производствени предприятия.
Основен текст
Названието на метода “бенчмаркинг” произхожда от английските думи "bench"
(ниво, височина) и "mark" (маркер) и се определя различно: "опорен маркер",
"еталонно сравнение" и др.
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Бенчмаркингът е метод за систематизирано сравнение на дейността на
предприятието (респ. на структурните му подразделения) с тази на най-добрите
предприятия в съответния отрасъл. В условията на конкуренция, ограничени пазари,
дефицитни и скъпоструващи суровини и материали особено значение придобива
възможността за еталонно сравнение на предприятието с най-добрите в съответния
бизнес, или с най-добрия начин на изпълнение, който постига предприятие в или
извън този вид бизнес. Идеята на бенчмаркингът е изучаване на системата от
фактори, влияещи позитивно върху постигнатата от водещите предприятияконкуренти висока степен на ефективност на бизнеса и на тази основа избор на
действия за оптимизиране на значенията на показателите за ефективност от
дейността на предприятието.
Търсенето на най-доброто постижение може да се осъществява както в
рамките на предприятието, така и извън него. По този начин се разкриват
възможности за усъвършенстване на дейността, повишаване на ефективността и
конкурентоспособността на предприятието като се осигурява балансиран и устойчив
растеж. Бенчмаркингът е метод за непрекъснато усъвършенстване на
маркетинговата, иновационната, инвестиционната, производствената, търговската и
финансовата дейност чрез перманентно сравняване с еталон, който може да бъде
различен (напр. лидери в съответния бизнес, конкуренти и др.) и съответства на
измененията, които настъпват както във външната среда, така и във вътрешните
условия, дефиниращи неговия бизнес.
Ефективното използване на метода “бенчмаркинг” в методологията и
методиката на финансово-стопанския анализ е важен фактор за пазарен успех на
предприятието в условията на динамичен и конкурентен пазар, характеризиращ се с
определена степен на ентропия. Изследванията показват, че визираният метод
може значително да мултиплицира благоприятния ефект от Swot анализа.
Аргументираме се с тезата, че на Swot анализа в немалка степен липсват
количествени методи.
Методът на бенчмаркингът обединява стремежа на
предприятието
към
самоусъвършенстване,
повишаване
на
неговата
конкурентоспособност и позиционирането му в пазарното пространство чрез търсене
на нови идеи, своевременното им адаптиране към специфичните вътрешни
особености и реализирането им в реалния бизнес.
Предпоставките за използване на бенчмаркингът в методиката за финансовостопански анализ на дейността на предприятието са продиктувани от съвременните
условията на конкуренция, глобализация във всички сфери на стопанския живот и на
действие на финансовата и икономическа криза. Всяко предприятие следва
всестранно и детайлно да анализира и използва в своята дейност водещите
постижения на световните лидери в съответния бизнес. Това е необходимо: 1) За
задържане на предприятието на повърхността на пазара, откриване на пазарни
ниши и стратегическо позициониране в динамичното пазарно пространство. (2) За
обективно сравнение и лоялна конкуренция със световните лидери. (3) За
перманентно приспособяване към динамиката на пазара и на външната среда.
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Методът “бенчмаркинг” намира широко приложение в стопанската практика.
Това се дължи на неговите характерни особености, които са: (1) Широк обхват на
приложимост. Обект на бенчмаркинг могат да бъдат както значенията на
показателите, характеризиращи ключовите насоки за успех в конкурентната борба,
така и съответните бизнес процеси. Конкретни обекти на бенчмаркинг могат да
бъдат: цена, качество, конкурентоспособност и асортиментна структура на
продукцията; производство на нов вид продукт; взаимоотношения с клиенти,
доставчици и персонала; иновационната дейност; инвестиционната дейност;
информационните технологии; ефективността на бизнеса и др. (2) Непрекъснатост.
Методът се прилага перманентно по време на дейността на предприятието; (3)
Динамичност. Дава възможност за своевременно разкриване на промените в
областта на иновациите и конкурентните предимства на предприятията-конкуренти в
бизнеса, както и тяхното използване за подобряване на дейността, повишаване на
нейната ефективност и създаване на конкурентни предимства; (4) Гъвкавост.
Методът позволява маневриране при използването за анализ на различни елементи
от дейността на предприятието. (5) Адаптивност. Бенчмаркингът е метод за търсене
на нови идеи, тяхното адаптиране съобразно специфичните особености на бизнеса
и практическото им използване за повишаване на ефективността и
конкурентоспособността. (6) Насоченост към бъдещето. Методът позволява вземане
на правилни решения за развитие на конкурентоспособен бизнес и повишаване на
неговата ефективност. (7) Насоченост към конкурентите. Методът дава възможност
за определяне на силните и слаби страни на конкурентите в съотвения бизнес, въз
основа на което може обективно да се избере правилна пазарна стратегия.
Съобразно конкретните условия стратегията може да включва действия към
поддържане на подходяща динамика на цените на предлаганите от предприятието
продукти, повишаване на тяхното качество и конкурентоспособност, промени в
асортиментната структура на продукцията, завладяване на нови пазарни
пространства, откриване и заемане на нови пазарни ниши, препозициониране на
пазара и др. Същевременно с това, бенчмаркингът позволява да се разкрият
количествените и качествени конкурентни особености на съответния пазар,
средствата на конкурентната борба, както и факторите, влияещи върху
поддържането на лидерска позиция на конкурентите в сектора. (8) Методът
осигурява конкурентни предимства за предприятието. (9) Чрез бенчмаркингът се
постига единство между ключовите показатели за ефективност, стратегическите и
оперативно-тактически цели на предприятието и неговите пазарна, финансова и
бизнес стратегии.
В зависимост от поставените цели и задачи бенчмаркингът може да се
разграничи на вътрешен и външен. Вътрешният бенчмаркинг е обективно сравнение
на вътрешни същностни характеристики на дейността на отделните структурни
подразделения на предприятието, като напр. ефективност, проблемни области,
стратегия за развитие, водещ опит, гъвкаво използване на най-добрите постижения
и др. Той може да се групира на бенчмаркинг по показатели и по вътрешни бизнес
процеси, както и на стратегически и функционален бенчмаркинг.
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Външният бенчмаркинг е насочен към установяване и прилагане на найдобрите постижения на конкурентите в съответния бизнес сектор по отношение на
отделни елементи от дейността, на ключови показатели за ефективност, на
функционални области, подсистеми и функционални центрове на отговорност в
предприятието. Налице са становища, според които външният бенчмаркинг може да
се разграничи на 1:¹ конкурентен; отраслов; бенчмаркинг на водещите предприятия в
съответния бизнес и комплексен бенчмаркинг, който включва елементи на
предходните три вида.
Нашето виждане е, че външният бенчмаркинг може да се систематизира на
конкурентен, функционален и общ. Конкурентният бенчмаркинг е обективно
систематизирано сравнение на предлаганите от предприятието продукти и
организация на бизнес процесите по време на неговата дейност с тези на
предприятията-конкуренти и с предприятието-еталон в бизнес сектора.
Функционалният бенчмаркинг може да се определи като сравнение на постигнатата
ефективност по отделни функции, характеризиращи отделните елементи от
дейността на предприятието, като напр. доставка на суровини и материали,
управление на персонала и др.
Методът “бенчмаркинг” може да се използва в аналитичната практика както по
отношение на различни показатели, групирани по подходящ за целите на
изследването начин, така и по бизнес процеси. Нашето убеждение е, че както
вътрешният, така и външния бенчмаркинг по показатели и по бизнес процеси
може да намери реално приложение в методологията и методиката на финансовостопанския анализ на дейността на всяко едно предприятие.
Приложението на вътрешния и на външния бенчмаркинг по показатели в
аналитичната практика е свързано с решаване на един основен въпрос. Той се
свежда до правилния подбор на системата от количествени и качествени показатели
за бенчмаркинг сравнение и анализ. Нашето виждане по този ключов въпрос е, че
многобройните показатели, характеризиращи цялостната дейност на предприятието
могат да се систематизират в определени групи: (1) Показатели за динамика и
структура на производството и продажбите: обем в натурално и стойностно
изражение; среден темп на ръст и на прираст; равномерност и асортиментна
структура; развитие на иновационните процеси; темп на обновяване на
предлаганите продукти и др.; (2) Показатели за качество: качество и конкурентни
параметри на предлаганите продукти;
иновации; разходи за повишаване на
качеството на продуктите; съотношение между разходите за повишаване на
качеството и приходите от продажби на продуктите с подобрено качество;
съотношение между приходите от продажби на продукти с подобрено качество и
разходите за подобряване на тяхното качество (ефективност на разходите за
подобряване на качеството на продуктите); влияние на подобреното качество на
продуктите върху финансовите резултати, рентабилността и финансовата
1 Рейдер, Р., Бенчмаркинг как инструмент определения стратегии и повышения прибыли, М., РИА "Стандарты и
качество", 2007 г., с. 135
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стабилност на предприятието; (3) Показатели за използване и ефективност от
използването на нетекущите материални активи и производствените мощности:
екстензивно, интензивно и интегрално използване, спазване на производствените
графици, намаляване на загубите на работно време на машините, съоръженията и
оборудването и др.; (4) Показатели за взаимоотношения с персонала:
производителност на труда във връзка с осигуреността и използването на
персонала, в т.ч.: възрастов състав, движение, структура, квалификация,
компетенции и мотивация на персонала; трудоемкост на производството; безопасни
условия на труд в предприятието; целодневни, вътрешносменни и пълни загуби на
работно време и др.; (5) Показатели за ефективност от използване на материалните
ресурси; (6) Показатели за удовлетвореност на клиентите: динамика и структура на
пазарния дял; степен на удовлетвореност, брой направени рекламации, лоялност,
брой нови клиенти; динамика на продажбите по основни групи клиенти; среден срок
на събираемост на вземанията от клиентите; групиране на вземанията от клиентите
(лесно събираеми, трудносъбираеми и несъбираеми) и др.; (7) Показатели за
взаимоотношения с доставчиците: време за обработване на заявките;
своевременност на доставките; допуснати грешки; наличие на зависимост от
определени доставчици; основни и резервни доставчици; брой направени
рекламации към доставчиците и др.; (8) Показатели за маркетингова дейност:
разходи за маркетинг; следпродажбено и гаранционнно обслужване на клиентите;
формиране на възможности за привличане на нови клиенти; съотношение между
разходите за маркетинг и стойността на продажбите; съотношение между стойността
на продажбите и разходите за маркетинг (ефективност на разходите за маркетинг) и
др.; (9) Финансови показатели: рентабилност; ликвидност; платежоспособност;
капиталова структура; финансов риск; обращение на капитала и на активите на
предприятието; показатели за финансови резултати; показатели за стойностна
оценка на бизнеса и др.; (10) Показатели за корпоративна социална отговорност и
екологосъобразност на производството и потреблението във връзка със стратегията
за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; (11) Показатели, характеризиращи
качеството на управлението на предприятието: бюджетиране; финансов
мениджмънт, лидерство, своевременност и точност при изготвяне на различните
видове отчети (финансови, счетоводни, статистически, за управлението и др.),
състояние на системата за управление на предприятието и др.
Вътрешният бенчмаркинг по показатели може да намери широко приложение
в практиката на финансово-стопанския анализ. Той е полезен за сравнителен анализ
на осигуреността и на използването на производствените ресурси в
производствените звена и тяхното участие в постигнатите от предприятието
резултати.
Вътрешният бенчмаркинг по показатели за анализ на използването на
работното време на работниците в основните производствени звена в
предприятието е подходящ метод за вътрешен сравнителен анализ. Посредством
неговото използване могат да се систематизират допуснатите загуби на работно
време (целодневни и вътрешносменни) на работниците в отделните производствени
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звена по видове причини. Сравнителният анализ на загубите на работно време по
причини и по производствени звена в краткосрочен, в средносрочен и в дългосрочен
аспект е обективна предпоставка за формиране на краткосрочна и дългосрочна
стратегия както за тяхното развитие, така и за развитието на предприятието, за
неговата финансова стабилност и успешно пазарно представяне. Паралелно с това,
бенчмаркингът осигурява обективни възможности за разкриване на положителен
опит от дейността на отделните вътрешни звена и неговото използване в дейността
на предприятиеот за повишаване на нейната ефективност.
Въз основа на данните от дейността на производствено предприятие “Медиса”
ООД (Таблица 1) е проведен бенчмаркинг на загубите на работно време по причина
“отпуск поради болест” в неговите производствени звена. Анализът позволява да се
разкрият положителните моменти от организацията на тяхната дейност, които могат
да се използват във всички производствени звена за оптимизиране използването на
работната сила. Значенията на бенчмаркинг показателите позволяват обективна
оценка на относителния дял на загубите на работно време по видове причини в
отделните производствени звена общо в загубите на работно време за
предприятието.
Външният конкурентен бенчмаркинг е метод за изчерпателно сравнение и
анализ на продукцията, мениджмънта, бизнес процесите, пазарните позиции и
подходите за пазарно представяне на предприятията-конкуренти в отрасъла.
Поставената цел при конкурентния бенчмаркинг е чрез разкриване на конкурентните
предимства и установяване на начините за тяхното постигане от конкурентите да се
обосноват възможности за използването им в дейността на предприятието за
повишаване на ефективността и конкурентоспособността на бизнеса.
Използването на конкурентният бенчмаркинг по показатели в практиката на
финансово-стопанския анализ е свързано с ясно и точно разграничаване на
отделните негови етапи. Те могат да се обобщят в следните насоки: (1) Избор на
система от показатели за сравнителен анализ. Могат да се използват: обем и
структура на продажбите; съотношение между задълженията към доставчиците
(респ. към всички кредитори) и нетния размер на приходите от продажби;
съотношение между вземанията по продажби и нетния размер на приходите от
продажби; отношение на величината на разходите за иновации към нетния размер
на приходите от продажби; показатели за измерване на основните производствени
разходи, на разходите по продажби и на административните разходи; показатели за
ефективност на разходите и на приходите; показатели за сравнение на отделните
елементи на конкурентните продукти с действащите за това стандарти и изисквания
в европейски и световен мащаб; срок за възприемане на нови технологични
решения; скорост и надеждност на доставката на материали и др. (2) Избор на
критерии за конкурентен бенчмаркинг по показатели. (3) Избор на предприятияконкуренти в отрасъла за сравнителен анализ на значенията на избраните
бенчмаркинг показатели. (4) Информационно осигуряване на конкурентния
бенчмаркинг анализ. (5) Определяне и систематизиране на факторите, влияещи
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върху конкурентните предимства на предприятията-конкуренти в сектора. Факторите
за успеха на конкурентите могат да бъдат в областта на иновациите, технологията,
организацията, управление на бизнеса и др. (6) Разкриване на възможности за
използване на положителния опит на предприятията-конкуренти. (7) Внедряване в
дейността на предприятието на взаимстван положителен опит от предприятиятаконкуренти, адаптиран съобразно специфичните особености на бизнеса.
Таблица 1
Второ тримесечие на 20ХХ г.
Показатели
1. Брой работници

Общо,

Производствени звена

в т.ч.:

Цех 1

Цех 2

Цех 3

200

100

60

40

30

20

10

0

а) за повече от 10 дни

10

10

0

0

б) до 5 дни

20

10

10

0

15

20

17

0

5

10

0

0

10

10

17

0

85

80

83

100

95

90

100

100

90

90

83

100

2. Брой работници в отпуск поради
болест,
в т.ч.:

3. Относителен дял на работниците
в отпуск поради болест, %
(пок.2 : пок.2) х 100
в т.ч.:
а) за повече от 10 дни
(пок.2а : пок.1) х 100
б) до 5 дни
(пок.2б : пок.1) х 100
4. Относителен дял на работниците
намален с дела на тези в отпуск
поради болест
(100 - пок.3), или
((пок.1 - пок.2) : пок.1) х 100
в т.ч.:
а) за повече от 10 дни
(100 - пок.3а), или
((пок.1 - пок.2а) : пок.1) х 100
б) до 5 дни
(100 - пок.3б), или
((пок.1 - пок.2б) : пок.1) х 100

Външният конкурентен бенчмаркинг по процеси е полезен метод за анализ на
конкурентните параметри на осъществяваните от предприятието бизнес процеси в
сранение с водещите в отрасъла предприятия. Използването на метода е свързано
с разграничаване на отделните негови етапи. Те са: (1) Анализ на вътрешните
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особености на извършваните от предприятието бизнес процеси по време на
неговата дейност и на тази основа разкриване на ключовите фактори за успех. (2)
Определяне на вътрешните бизнес процесите, влияещи върху динамиката на
значенията на ключовите фактори за успех и на тази основа идентифициране на
онези от тях, които се нуждаят от подобрения. (3) Определят се предприятие-еталон
и конкурентни предприятия в отрасъла, при които съответните бизнес процеси са
организирирани и се изпълняват по най-добър начин. (4) Осигурява се
необходимата за анализа информация за бизнес процесите в предприятието-еталон
и в конкуриращите се предприятия от отрасъла. (5) Избира се система от подходящи
показатели за бенчмаркинг на бизнес процесите. (6) Установяват се
съществуващите пропуски при организацията и осъществяването на бизнес
процесите в предприятието. (7) Систематизират се възможни подобрения на
различни бизнес процеси, протичащи в предприятието по време на неговата
дейност. (8) Разработват се конкретни действия по отношение на всяко от
възможните подобрения на бизнес процесите, като те следва да се стиковат с
бизнес плана на предприятието. (9) Изпълнение на действията за подобряване на
съответните бизнес процеси, осъществявани по време на дейността на
предприятието.
Заключение
Като резултат от изследването се затвърждава нашата позиция за
приложимостта и полезността на бенчмаркингът в аналитичната теория и практика.
Посредством използването му могат успешно да се решат различни задачи и
въпроси от реалния бизнес като се подобри неговата ефективност.
Използването на бенчмаркингът в стопанската практика за анализ на
различни страни от дейността на предприятието не трябва да се превърне в
самоцел. По този повод следва да се вземат под внимание някои негови
недостатъци, които, ако не се преценят правилно, в значителна степен могат да
ограничат неговата полезност. Нашето становище е, че тези недостатъци на метода
“бенчмаркинг” могат да се обединят в четири насоки: (1) На първо място, открит стои
въпросът за тайната на информацията. Този проблем е особено актуален и може да
се разглежда в два аспекта: от една страна е належаща необходимостта от
изграждане на ефективна система за информационна сигурност в предприятието, а
от друга - възниква въпросът за преодоляване на информационната защита в
предприятията-конкуренти и за възможностите и начините на осигуряване на
информация за тях за провеждане на външен конкурентен бенчмаркинг. (2) На второ
място, финансовото счетоводство и получената счетоводна информация не винаги
осигуряват необходимите данни за определяне на значенията на съответните
показатели за анализ на ефективността на бизнеса, на взаимоотношенията с
клиентите, доставчиците, персонала и др. (3) На трето място, възниква въпросът за
използване и на нефинансова информация за бенчмаркинг анализи. Значенията на
финансовите показатели са важно условие за провеждане на бенчмаркинг. Но
неговата ефективност пряко зависи от използването на нефинансова информация
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за подходите за управление, лидерството, коучинга и др. аспекти на съвременния
успешен бизнес. 4) На четвърто място, възниква въпросът за ефективността от
използването на бенчмаркинг в аналитичната теория и практика. Като ключов
показател за това може да се възприеме съотношението между разходите за
разработка и внедряване в практиката на критериите за бенчмаркинг и получената
за предприятието полза от тяхното използване.
Financial-business analysis: 1. Science. 2. Specialized management function. 3.
Practice and applied activity.
Subject matter of study. Opportunities for expanding the financial-business analysis
method by using “Benchmarking” for analyzing the entity’s operations.
Financial-business analysis (FBA) method. The financial-business analysis method
is a system of elements for studying its subject matter (entity’s operations within the
correlations and dependencies among different components: marketing, innovation,
investment, production, business and financial). Analytical method specific elements,
which define the place of financial-business analysis in the scientific area as independent
science, lay down in its basis. Simultaneously, elements of other sciences methods such
as mathematics, statistics, etc., are integrated in the financial-business analysis method.
Subject, object and method of FBA. The scope of financial-business analysis
expands and involves more and more objects. This objective fact, in a combination with
the modern conditions of competition, dynamism, entropy, globalization, information
technologies and crises, cause the need of expanding and improving its method.
Purpose of the study. To study the current status of FBA method and whether the
business requirements for efficient analytical information about its management are met.
The purpose of the study is to achieve a desired future status of FBA method by means of
its expansion and improvement. We see such opportunity in the use of benchmarking.
The specific goal is to study the opportunities for using the “benchmarking” method within
the system of elements of the financial-business analysis method for the purposes of
analyzing the entity’s operations and its efficiency.
Need for specific actions: 1) Clarifying the essence of benchmarking. 2)
Systematization of its features. 3) Differentiation of specific benchmarking types. 4) Clear
distinction of different stages when performing different types of benchmarking.
FBA method – Benchmarking. Benchmarking is a method for standard comparison.
Comparison lies in the basis of the financial-business analysis. Based on this fact,
benchmarking can find its place in the system of elements defining the contents of the
financial-business analysis method. 6. Prerequisites for use.
Strive for: 1) Keeping the entity on the surface of the market, opening market niches
and strategic positioning within the dynamic market space. 2) Objective comparison and
loyal competition with world leaders. 3) Permanent adaptation to the dynamics of the
market and the external environment.
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Features: 1) Wide scope of application. The meaning of different indicators and the
respective business processes (price, quality, competitive power and product range
structure; production of new types of products; relations with clients, suppliers and
employees; innovation and investing activity, information technologies; business efficiency,
etc.) is subject to benchmarking. 2) Continuity. It is permanently applied during the entity’s
operations. 3) Dynamics. It allows timely disclosure of changes in innovations and
competitive advantages of the entities – competitors in business, as well as their use for
improving operations, increasing its efficiency and establishment of competitive
advantages. 4) Flexibility. It allows maneuvers when using analysis of different elements
within the entity’s operations. 5) Adaptability. Searching for new ideas and their adaptation
in practice according to the business specific features for the purposes of efficiency and
competitive power increase. 6) Directed to the future. It allows making appropriate
decisions for development of competitive business and increase of its efficiency. 7)
Directed to competitors. It gives opportunity to define the strengths and weaknesses of
competitors within the respective business, on the basis of which we can select the correct
market strategy. According to the specific conditions, the strategy may comprise actions
for maintaining proper dynamics of prices of the products offered by the entity, increasing
their quality and competitive power, changing the product range structure, conquering new
market spaces, opening and taking new market niches, repositioning on the market, etc. It
further allows to find the qualitative and quantitative competitive features of the respective
market, the competitive fight means, as well as the factors affecting the maintenance of
leader’s position of competitors within the sector. 8) Formation of competitive advantages
for the entity. 9) It achieves unity among key efficiency indicators, strategic and operationtactical objectives of the company and its market, financial and business strategies.
Types of Benchmarking: 1) Internal: а) by indicators; b) by internal business
processes; c) strategic; d) functional; 2) External: а) competitive (by indicators and by
business processes); b) functional; c) general.
Benchmarking by Indicators (Internal and External): 1) Production and sales
dynamics and structure indicators: amount – material and value expression; average
growth and increase rate; evenness and product range structure; innovation processes
development; rate of offered products update, etc. 2) Quality indicators: quality and
competitive parameters of offered products; innovations; costs for increasing the product
quality; costs for increase of product quality and incomes from sales of products with
improved quality ratio; incomes from sales of products with improved quality and costs for
quality improvement ratio (efficiency of costs for product quality improvement); impact of
improved product quality on the financial results, profitability and financial stability. 3)
Indicators for use and efficiency of non-current tangible assets and production capacities
used: extensive, intensive and integral use, keeping production schedules; reduction of
machine, plant and equipment work time losses, etc. 4) Indicators for relations with
employees: productivity of labor in relation to availability and use of employees, including
age structure, movement, structure, qualification, competences and motivation of
employees; production labor coefficient; safety at work; full-day, internal shift and full
losses of work hours, etc. 5) Indicators for material resources use efficiency; 6) Client
293

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 1(4)/2011

ISSN 1314-0582

satisfaction indicators: market share dynamics and structure; level of satisfaction, number
of claims, loyalty, number of new clients; sales dynamics as per main groups of clients;
average term for client receivables recoverability; classification of client receivables (easily
recoverable, hardly recoverable, non recoverable), etc. 7) Indicators for relations with
suppliers: time for order processing; punctuality of deliveries; admitted errors; dependence
on specific suppliers; major and reserve suppliers; number of claims filed to suppliers, etc.
8) Marketing indicators: marketing expenses, post-sale and guarantee service of clients;
establishment of opportunities for attracting new clients; marketing expenses and sales
value ratio; sales value and marketing expenses ratio (marketing expenses efficiency), etc.
9) Financial indicators: profitability, liquidity, solvency; capital structure; financial risk,
entity’s capital and asset turnover; financial results indicators; business value assessment
indicators, etc. 10) Indicators for corporate social responsibility and environment-friendly
production and consumption in relation to the strategy for smart, sustainable and inclusive
growth. 11) Indicators characterizing the entity’s management quality: budgeting; financial
management; leadership, punctuality and correctness when making different types of
reports (financial, accounting, statistical, management, etc.), entity’s management system
status, etc.
External Competitive Benchmarking by Indicators – Methodology: 1) Selection of
system of indicators for comparative analysis: volume and structure of sales; payables to
suppliers (creditors) and net amount of sales income ratio; sales receivables and net
amount of sales income ratio; ration of innovation expenses amount to the net amount of
sales incomes; indicators for measuring the basic production costs, sales costs and
administrative expenses; cost and income efficiency indicators; indicators for comparison
of competitive products’ elements with the applicable standards and requirements at
European and global level; term for adoption of new technological solutions; rate and
reliability of material supply, etc. 2) Selection of system of indicators for comparative
analysis: volume and structure of sales; payables to suppliers (creditors) and net amount
of sales income ratio; sales receivables and net amount of sales income ratio; ration of
innovation expenses amount to the net amount of sales incomes; indicators for measuring
the basic production costs, sales costs and administrative expenses; cost and income
efficiency indicators; indicators for comparison of competitive products’ elements with the
applicable standards and requirements at European and global level; term for adoption of
new technological solutions; rate and reliability of material supply, etc.
External Competitive Benchmarking by Business Processes – Methodology: 1)
Analysis of internal features of processes carried by the entity during its operation and thus
finding the key factors for success. 2) Internal business processes affecting the dynamics
of key factors for success meaning are defined and thus identifying those, which need
improvements. 3) An entity-standard and competitive entities within the sector where the
respective business processes are organized and best implemented are defined. 4) The
information about business processes in the entity-standard and in the competitive entities
within the sector needed for the analysis is provided. 5) Selection of system of appropriate
indicators for business processes benchmarking. 6) Existing omissions in the organization
and implementation of business processes in the entity are found. 7) Possible
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improvements of different business processes implemented in the entity during operation
are systemized. 8) Specific actions are developed in relation to each of the possible
business processes improvements, which should comply with the entity’s business plan. 9)
Implementation of actions for improvement of the respective business processes
implemented during the entity’s operation.
P R O B L E M S: 1) Firstly, the issue of information secrecy remains open. This
problem may be considered in two aspects: on one hand, there is an urgent need to
establish an effective system of information security within the company, and on the other
hand, here comes the question for overcoming the information security in the entitiescompetitors and compiling information about them for the purposes of benchmarking
analysis. 2) Secondly, financial accounting and accounting information received do not
always provide the data required for defining the meanings of the respective business
efficiency analysis indications, indicators for relations with clients, suppliers and
employees, etc. 3) Thirdly, here comes the issue for using non-financial information for
benchmarking analyses. The meanings of financial indicators are important condition for
performing benchmarking Its efficiency, however, depends on the use of non-financial
information for the management, leadership, coaching approaches and other aspects of
successful business. 4) Fourthly, here comes the issue for the effectiveness of using
benchmarking in analytical theory and practice. We may consider the ratio of costs for
development and introduction of benchmarking criteria into practice to the entity’s benefit
from the use thereof a key indicator.
Литература
1. Кузьмин А.М., Метод "Бенчмаркинг, http://www.inventech.ru/pub/methods/metod0029/
2. Рейдер Р., Бенчмаркинг как инструмент определения стратегии и повышения
прибыли, М., РИА "Стандарты и качество", 2007
3.
http://translate.google.com/translate?hl=bg&langpair=en%7Cbg&u=http://www.busi
nesslink.gov.uk/bdotg/action/layer%3FtopicId%3D1075408468
4.
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=bg&langpair=en%7Cbg&rurl=
translate.google.com&u=http://www.ibisassoc.co.uk/key-performanceindicators.htm&usg=ALkJrhget5Yw02gQQz6rpkSAxiytJBGpsQ
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МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИДЕРСКИ КАЧЕСТВА
ас. Ивайло Илиев, катедра “Управление”, Университет за национално и
световно стопанство
Резюме: Настоящото изследване е насочено към изследване на
индивидуални лидерски качества. Основно допускане в това изследване е, че
лидерството е поне 90% емоционална интелигентност. Това допускане е
породено от изследванията на независими един от друг учени в областта на
лидерството. Тази хипотеза е представена още през 1995 г., от Даниел Голман,
който за първи път въвежда концепцията за „емоционалната интелигентност”.
През 2004 г. в друг научен труд трима успешни автори посветили значителна
част от изследванията си в областта на лидерството защитават същото
твърдение. 1 Емоционалната интелигентност разглеждам като съвкупност от
различни компоненти, представляващи качества необходими за всеки за да бъде
успешен лидер.
1. Емоционална интелигентност
Термина „емоционална интелигентност" пръв въвежда Даниел Голман,
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,
далновидност и др.) 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 самопознание, самоконтрол,
мотивация, емпатия, и социални умения. 2
Когато говорим за интелигентност, почти винаги имаме пред вид свързана с
ума такава и използваме термина „коефициент на интелигентност”. Интересно е, че
за да се опишат всички степени на интелигентност е възникнал цял нов литературен
език, но не с това ще се занимаваме сега. В разговорния език някои аспекти на
емоционалната интелигентност навлизат с думи и изрази много преди Голман да я
въведе като концепция. Например доста често се случва да кажем за някой, че се
държи като „муха без глава”, отколкото, че е непредсказуема личност. И двете
определения изразяват недостатъчен самоконтрол. Когато например ви определят
като „човек на място” , това е комплимент и означава силно развито самопознание.
Ако пък ви определят като „общителен човек” това означава, че имате силно развити
социални умения и т.н.

1 Оуен, Х., В. Ходжсън, Н. Газард, „Наръчник за лидери”, ИК „АМАТ-АХ”, София 2005.
2 Голман, Д, „Как се изгражда лидерът?”, „Духът на лидера”, Harvard Business School Publishing Corporation, 2005
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Когато се появява в обръщение идеята за емоционална интелигентност била
определена от критици като преходно увлечение. Но други учени защитават тезата,
че притежаването на умствената интелигентност на работното място в
съвременните условия на бизнеса вече не е достатъчно условие, ако изобщо някога
е било. Това се отнася до голяма степен за тези, които работят на управленски
постове и като цяло са всички, чиято работа е свързана с живи хора.
1.1 Петте компонента на емоционалната интелигентност 1
Самопознание
Самопознанието е способността да разбираме чувствата, силните и слабите
страни на хората, техните нужди и мотиви. Обикновено хората с високо
самопознание не проявяват прекалена критичност, нито пък имат нереалистични
очаквания. Те са честни както със себе си, така и с околните.
Хората с високо ниво на самопознание са наясно с влиянието на чувствата им
върху самите тях, върху другите хора и върху изпълнението на работните задачи.
Самопознанието се отнася до разбирането на индивида за собствените му цели и
ценности.
Хората, които притежават това качество:
•
Знаят къде искат да стигнат и защо;
•
В състояние са да откажат добро финансово предложение, ако
работата не отговаря на техните принципи или дългосрочни цели. В обратния
случай хората са склонни да взимат решения, противоречащи на техните ценности,
като това им причинява вътрешен дискомфорт.
•
Решенията им са съобразени с личните им ценности, тези хора често
изпитват удовлетворение от работата си.
Как да разпознаем самопознанието? Първо и най-важно, то означава
способност да оценим реалистично самите себе си. Хората с висока степен на
самопознание умеят:
•
да говорят точно и открито за своите емоции и за начина, по който те се
отразяват върху работата им;
•
са в състояние да признаят провалите си. Нещо повече - те ще ви
разкажат случката с усмивка. Самоиронията и чувството за хумор са сред основните
признаците на самопознанието.
Самоконтрол
Нашите емоции се ръководят от биологични импулси, които не сме в
състояние да премахнем, но можем да се научим да управляваме. Той помага на
хората да контролират вътрешните си импулси и да ги впрегнат да работят в тяхна
полза.

1 Илиев, И., „Лидерски качества и емоционална интелигентност”, магистърска теза УНСС, 2010

297

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 1(4)/2011

ISSN 1314-0582

Самоконтролът е важен за лидерите. Хората, които не са подвластни на
своите чувства и вътрешни импулси, са способни да създадат атмосфера на
доверие и справедливост, благоприятстваща продуктивността и ограничаваща
политическите игри. Служителите се чувстват свързани с организацията и рядко се
изкушават от мисълта да я напуснат.
Самоконтролът е от голямо значение и за конкуренцията. Днес всеки е наясно
колко динамичен и неясен е светът на бизнеса. Технологиите променят характера на
работата със зашеметяващи темпове. Хората, които умеят да контролират емоциите
си, са способни да се движат заедно с промяната. Те не изпадат в паника при
обявяването на всеки нов проект. Те не бързат да си създадат мнение за него,
вместо това предпочитат внимателно да изслушат разясненията на мениджърите си
и да потърсят допълнително информация. Тези хора са инициативни и
целеустремени.
Отново ще изтъкна, че самоконтролът е от изключително значение за доброто
лидерство. Той е пряко свързан с почтеността - не само като лична добродетел, но и
като голям плюс за самата организация. Импулсивното поведение е причина за
много проблеми в организациите. Признаците на самоконтрола се забелязват лесно
- това са разум и склонност към обмисляне, спокойно приемане на неяснотите и
промените, почтеност и завършеност на характера, което означава способност да се
каже „не" на импулсивните пориви. Екстремните изблици на негативни емоции
никога не са били двигатели на доброто лидерство.
Мотивация
Всички ефективни лидери си приличат по едно нещо - те притежават
вътрешна мотивация. Тя ги кара да постигат повече, отколкото и те самите, и
останалите очакват.. Много хора се мотивират от външни фактори: голяма заплата,
статутът на впечатляващата титла, чувството за принадлежност към престижна
компания. За разлика от тях потенциалните лидери се мотивират от дълбоко
вкорененото желание да постигнат успех заради самия успех.
Но как да различим лидера, когото търсим? Онзи, който се мотивира от
импулса за успеха, а не от външните награди? Първият признак е страстта към
самата работа. Такива хора търсят творческите предизвикателства, обичат да учат и
много се гордеят от добре свършената работа. Те са заредени с неотслабваща
енергия и винаги търсят начин да направят нещата още по-добре, никога не се
примиряват със статуквото. Винаги питат защо нещата са правят по този, а не подруг начин, неуморно изпробват нови подходи в работата си. Те непрекъснато
вдигат летвата, но обичат да са наясно с резултатите.
Интересното тук е във факта, че високо мотивираните хора запазват
оптимизма си дори когато резултатите са срещу тях. В такива случаи техният
самоконтрол се комбинира с мотивацията за високи постижения и точно тази
комбинация им помага да преодолеят разочарованието и депресията от временния
провал.
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Емпапия
Емпатията по същество е да бъдем способни „емоционално да сменим
мястото си с другите", „да приемем тяхната гледна точка", „да ни е грижа за тях" и
„да ги приемаме като поне равни, а понякога дори по-важни от нас самите".
Водената от егото арогантност или егоизмът не могат да участват при проявата на
емпатия. Емпатията е част от ЕИ и е средство, което се съчетава с емоционалното
себеосьзнаваие, за да ни даде възможност да разберем потребностите на другите и
ефективно да си взаимодействаме с тях.
Емпатията касае това да ни е грижа за другите по твърд начин - тя не трябва
да се бърка със сантименталност или мекушавост, тъй като често пъти трябва да се
взимат трудни решения. Развиването и упражняването на емпатия изискват умение,
интелигентност, решимост, смирение и огромно разбиране за собствените и
емоциите и чувствата на другите хора. Емпатичният лидер не приема чувствата на
другите като свои и не се опитва да угоди на всички - което на практика е
невъзможно. Емпатията по-скоро означава способност за обмисляне на чуждите
чувства - внимателно и в съвкупност с всички останали фактори в една ситуация, в
процеса на взимане на интелигентно решение.
Днес емпатията като компонент на лидерството е особено важна поради три
основни причини: значимостта на екипната работа, бързия ход на глобализацията, и
растящата нужда от задържането на талантливите служители.
Eмпатията не се радва на голямо уважение в бизнес средите. Хората
недоумяват как лидерите ще са в състояние да взимат трудни решения, ако
„чувстват" хората, чиито съдби ще се окажат засегнати от тези решения. На практика
обаче емпатичните лидери проявяват много повече от съчувствие към подчинените
си. Те използват знанията си, за да подобряват атмосферата в компанията по един
неуловим, но важен начин.
Социални умения
Първите три компонента на емоционалната интелигентност са част от
уменията за самоуправление. Последните два - емпатията и социалните умения,
касаят способността на хората да управляват отношенията си с другите. Като
компонент на емоционалната интелигентност социалните умения не са толкова
прости, колкото може би изглеждат. Тук не става въпрос единствено за приятелско
отношение, макар че хората с високо ниво на социални умения рядко са
злонамерени. По-точно е да определим социалните умения като приятелски чувства
с определени цели - да накараме хората да се движат в желаната от нас посока,
независимо дали става въпрос да постигнем съгласие относно нова маркетингова
стратегия, или да събудим ентусиазъм по отношение на нов продукт.
Хората с добри социални умения са склонни да поддържат широк кръг от
познанства. Те умеят да намират общи теми с всякакви хора, знаят как да градят
разбирателство. Но това не означава, че тези хора водят активен социален живот
или постоянно градят контакти. Те просто са привърженици на идеята, че никой не
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може да се справи сам с истински важните неща. Когато настъпи времето за
действие, тези хора се обръщат към предварително изградена мрежа от контакти.
Кулминацията на емоционалната интелигентност са социалните умения.
Когато се научат да контролират собствените си емоции и да изпитват емпатия към
околните, хората започват да управляват особено ефективно отношенията си с тях.
Социалните умения могат да се повлияят дори от мотивацията. Хората със силно
изявена потребност от постижения са склонни да проявяват оптимизъм дори пред
лицето на трудностите и провалите.
2. Цел, предмет, обект на изследването
Предмет на настоящото изследване е емоционалната интелигентност.
Основната цел е сравняване на нивото на емоционална интелигентност при
лидерите с това на нелидерите. Обект на анкетата са групи (екипи) или колеги в
даден отдел, но задължително хора, които работят заедно. На по късен етап в
обработката на данни те ще се разделят на две групи – лидери и нелидери.
2.1 Емпирични данни
Всички емпирични данни, които се използват в изследването са събрани
посредством съставена анкета. Данните са набирани от предварително
инструктирани анкетьори. Информацията е събирана на хартиен носител от
анкетьора или директно от респондента. След което данните се попълват в
предварително направен сайт, на който е поместена анкетата от анкетьорите за да
бъде всичко коректно попълнено.
2.2 Използван инструментариум
•
За основен метод за набиране на емпирични данни е използван част от
въпросник, изготвен от Робърд Ууд и Хари Толи, професори в колежа по
образование към университета в Нотингам, и публикуван в книгата „Професионални
тестове за емоционална интелигентност”.
•
Данните се натрупват в on-line инструмента за анкетиране Google Docs.
Уеб базираният Google Docs е съвместим с всеки съвременен браузър, достъпен от
всеки свързан към интернет компютър.
•
За по-лесното попълване на данни от анкетьорите е изработен уебсайт,
на който те да се събират.
•
За анализ на получените данни ще бъде използван MicrosoftExcel, и
някаква част от вградените му функции.
3. Последователност в изготвяне на изследването
1.
2.
3.

Изработване на въпроси
Изготвяне на анкета
Изготвяне на пояснения за анкетьорите и респондентите
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Представяне в удобен вид (на хартия и в интернет)
Анализ на социологичния аспект на данните
Определяне на лидерите в екипите
Съпоставителен анализ между лидери и нелидери
Изводи относно профила на лидера

3.1 Описание и изготвяне на изследването
Изследването е във формата на анкета. Тя съдържа 14 въпроса и 25
твърдения. Единадесет от въпросите са социологични и целят събиране на обща
информация за анкетираните. Има и три въпроса изискващи от анкетирания да
посочи код на свой колега. Тези въпроси целят съставяне на социограма,
посредством, която да се определят лидерите в всеки от екипите. След всеки от
въпросите е оставено поле, в което да се попълни актуалната за анкетираните
информация. Тези 14 въпроса са следните:
Основни идентификационни данни за експерта
Шифър на анкетата (ще го получите от анкетиращия): _____________
Посочете големината на изследваната организация:
1) до 10
2) от 10 до 49
3) от 50 до 99
4) от 100 до
5) над 500
човека
човека
човека
499 човека
човека
Вашата организация e :
1) Частен
2) Публичен
3) Смесен тип
4) Нестопанска
5) Другo
сектор
сектор
цел
Ако отговорът е 5, моля уточнете______________________________________
Сферата на дейност на организацията:
1) Производство
2) Търговия
3) Селско
4) Услуги
стопанство
5) Консултанска
6) Финанси
7) Високи
8) Други
дейност
технологии
Ако отговорът е 8, моля уточнете _____________________________________
Личен шифър в рамките на екипа ви (ще го получите от анкетиращия)_____
Пол: Мъж / Жена
6.1 Възраст _______ 6.2 Вашият ръст (в см.) _____
Общо години образование от първи клас включително _____________
Стаж като ръководител (години) ________
Стаж като експерт без ръководни функции (години) ________
Стаж на настояща позиция (години): ________
Брой на членовете на екипа, в който работите в момента __________
При кого от екипа бихте потърсили подкрепа в тежък за вас момент?
_______________________________________ (запишете шифъра/шифрите)
С кого/кои от анкетираните ви колеги предпочитате да работите по нов проект от гледна точка на уменията
му/им за социализация?
_______________________________________ (запишете шифъра/шифрите)
С кого/кои от анкетираните ви колеги предпочитате да работите по нов проект от гледна точка на
отдадеността му/им към работата?
_______________________________________ (запишете шифъра/шифрите)

Втората част от анкетата е насочена към изследване на петте компонента на
емоционалната интелигентност, за които вече стана въпрос. Анкетираният отговаря
на 25 твърдения (по 5 за всеки компонент) като маркира отговора, който най-точно
описва неговият тип поведение. Може да избира само един от възможни пет
отговора, които са:
1.
2.
3.

Винаги
Често
Понякога
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Рядко
Никога

Всички 25 твърдения са подбрани и селектирани от професионални тестове за
изследване на емоционална интелигентност съставени от психолози. 1 Твърденията
са разделени по 5-те компонента както следва:
Самоконтрол
„Нетърпелив съм” – това
е добро твърдение за тестовете относно
емоционалната интелигентност – прямо, недвусмислено и точно на мястото си, тъй
като става въпрос за самоконтрол. Ако анкетираният е нетърпелив отговорът би
следвало да бъде „винаги” или „често”.
„Трудно контролирам гнева си” – друг пример за точно твърдение. При
наличие да добър самоконтрол отговорът би бил „рядко” или „нокога”.
„Харесва ми да споделям и да ми олеква” – отговор „винаги” или „често”
означава, че самоконтролът на анкетираният не е на ниво, тъй като той няма
желание на задържа емоциите дълбоко в себе си.
„Обичам да изразявам ясно позицията си” – това твърдение е предназначено
да разкрие къде точно се намира анкетираният по скалата на настоятелността.
„Харесва ми да имам последната дума” – това твърдение съдържа доста
агресивен тон. Ако отговорът е „винаги” или „често”, това означава, че анкетираният
няма да отстъпи от аргументите си при спор, както и че не е достатъчно гъвкав.
Самопознание
„Трудно се възприемам какъвто съм” – Ако отговорът е „винаги” или „често”
анкетираният всъщност казва, че е доста самокритичен т.е.,че познава себе си
добре.
„Ако нещо не е правилно за мен, не го правя” – за да се отговори на този
въпрос с „винаги” анкетираният трябва наистина да притежава много висока
емоционалната интелигентност. Дори в ежедневието си човек често прави неща,
които не одобрява, защото са наложени от ръководителя, семейството или от
обстоятелствата.
„Предпочитам документални филми и книги пред художествените” – от
отговора на този въпрос става ясно дали анкетираният е предпазлив и разумен и
избягва импровизациите или предпочита да бяга от действителността.
„Притеснявам се, когато си описвам чувствата” – това твърдение се отнася до
същината същността на понятието самопознание. Отговори „винаги” и „често”
означават, че анкетираният е неспособен да разговаря свободно, когато става
въпрос за чувства и по-скоро би го избегнал.

1

Ууд, Р., Х. Толи, „Професионални тестове за емоционална интелигентност”, Локус Пъблишинг, София 2007
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„Осъзнавам силните и слабите си страни в работата” – ясен и точен въпрос
отнасящ се към познаването на себе си и работа си.
Мотивация
Въпросите отнасящи се до мотивацията са еднотипни и лесно разпознаваеми.
Отговори „винаги” или „често” при всеки един от въпросите разкриват силна
мотивация при анкетираният. Свързаните с компонента мотивация въпроси са
следните:
„Когато трябва да се свърши нещо неприятно, правя го възможно най-бързо”
„Готов съм да положа извънредни усилия в работата”
„Отивам на работа бодро и с желание”
„Заниманията ми ме поглъщат изцяло”
„Когато преследвам цел, поддържам позитивна нагласа независимо от
препятствията”
Емпатия
„Наистина съм загрижен какво се случва с хората” – прямо и ясно твърдение.
Ако анкетираният е загрижен за хората около него това показва високо ниво на
емпатия
"Мога да усетя какво изпитват хората без да ми казват” – тук е малко по
трудно да се определи до каква степен анкетираният успява на „разгадава” хората,
което от друга страна разкрива високо ниво на емпатия.
„Аз съм отборен играч” – повечето хора знаят дали са отборни играчи или не.
Важно е да се помни, че е възможно да преекспонирате тази роля – може
прекалено силно човек да подчини индивидуалността си в полза на групата или
екипа.[5]
„Усърдно помагам на другите в случай на нужда” – твърдението дава яснота
до каква степен анкетираният е отзивчив към колегите си.
„Поставям чувствата на околните преди моите задачи” – ако анкетираният
отговори на това твърдение с „винаги” или „често”, това разкрива виско ниво на
емпатия у него.
Социални умения
По-голямата част от твърденията свързани с социалните умения, също както
при мотивацията са еднотипни и лесно разпознаваеми. Отговори „винаги” или
„често” при четири от въпросите разкриват завидни социални умения при
анкетираният. Тези твърдения са:
„Извинявам се когато допусна грешка”
„Умея да предразполагам”
„Умея да организирам и водя срещи”
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„Зная кога да използвам хумор за разведряване на обстановката или за
избягване на конфузни ситуации”
Последният от 5-те твърдения обаче се различава от първите. При него
добрите социални умения се разпознават ако анкетираният отговори на въпроса с
„рядко” или „никога”. Този твърдение е следното:
„Чувствам се напрегнат когато говоря с непознати хора”
След отговаряне на твърденията, в края на анкетата е оставено поле на което
всеки, които е попълнил анкетата има възможност да напише своите препоръки към
провеждането й или към цялостното изследване. Това поле се попълва по желание.
Важно е да се отбележи, че в анкетата твърденията от различните компоненти
са разбъркани.
3.2 Инструкции за анкетьорите
Изследването е с тематично направление „Лидерство” и по-конкретно
идентифициране на индивидуални лидерски качества. Настоящата анкета цели да
измери нивото на емоционална интелигентност, която притежават сътрудниците
работещи на различни нива в организацията.
За целите на изследването от вас се иска да установите контакт с избрана
от вас група хора, които се познават добре и работят заедно. Трябва да
анкетирате всеки от тях, като спазвате следните пояснения:
Анкетата трябва да се попълва от група (екип) или колеги в даден отдел
(хора, които работят заедно).
Големината на анкетираната група (екипа) да е 5 – 7 души.
Всяка група (екип), който анкетирате има различен шифър (код). Той се
определя от шифъра на вашият екип + пореден номер на анкетираната група
(екип) напр. ако вашият шифър е 71, то първата група (екип), която ще анкетирате
ще е с шифър (код) 711
Анкетата е анонимна за всеки друг освен за вас.
От вас се иска да шифрирате (кодирате) имената на всеки член на групата
(екипа). След което при попълване на анкетата респондентът си пише собствения
шифър (код) и трябва да разполага с ключ (легенда) с шифрите (кодовете) на
другите членове на анкетираната съвкупност.
Преди да започне попълване на анкетата всеки респондент трябва да
притежава с ключ (легенда) с имената и шифрите (кодовете) на своите колеги.
В анкетните карти се попълват само шифри (кодове) без имена.
В рамките на анкетираната група (екип) шифрите (кодовете) на
ресопндентите се получават като към кода на групата се добавя пореден номер
на респондента. Например първият респондент от група 711 е със шифър 7111,
вторият е 7112 и т.н. Давайте пореден номер на респондентите в рамките на една
група на случаен принцип.
3.3 Пояснения за респондентите
Изследването е с тематично направление „Лидерство” и по-конкретно
идентифициране на индивидуални лидерски качества. Настоящата анкета цели да
измери нивото на емоционална интелигентност, която притежават сътрудниците
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работещи на различни нива в организацията.
За целите на изследването анкетата трябва да се попълни от 5-7 души,
който работят заедно и се познават. При попълването на анкета имайте предвид
следните пояснения:
Анкетата е анонимна, както за Вашите колеги, така и за тези, които ще
обработват получените данни. Поради тази причина в нея се използват шифри
(кодове), за които ще получите информация от анкетьорите.
Важно е анкетата да се попълни от всички членове на групата (екипа).
За въпроси 1 и 5 ще плучите разяснение относно шифрите (кодовете) от
анкетьорите.
На въпроси 2, 3 и 4 се загражда номерът на правилното за Вашата
организация.
На въпроси с номера 12, 13 и 14 може да попълните шифъра (кода) на
нула, един или повече от един колеги.
Във втората част на анкетата се посочва до каква степен всяко от
твърденията се отнася за Вас, като се загражда само една цифра, съобразена с
посочените разяснения.
E-mail-ът не е задължително поле. Може да го напишете ако се
интересувате от резултатите от анкетата.
Благодарим за съдействието
3.4 Анализ на социологичния аспект на данните
•
56,3% от всички попълнили са жени, а останалите 43,7% са жени.
Разпределението е показано на графика 1
Графика 1

•
Що се отнася до размера на организациите, в които работят
респондентите над 55% от тях работят в фирми квалифицирани като микро (до 10
човека) и малки (от 10 до 49 човека). На графика 2 се вижда разпределението на
останалата част от анкетираните.
•
Възрастта на отговорилите е между 19 и 60 години, като по-голямата
част са между 22 и 34 годишни. Разпределението по възраст е показано на графика
3, като по хоризонтала е възрастта на респондентите, а по вертикала е броят на
отговорилите от съответната възраст.
•
74% от анкетираните най-често работят в екипи от 4 до 8 човека.
Разпределението по брой на членовете в екипа е показано на графика 4.
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Графика 2

Графика 3

Графика 4
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•
51,8% от изследваните са завършили магистърска степен, 32,2% са
завършили бакалавърска степен или в момента следват, а останалите 16% са с
основно образование. Разпределението по години образование може лесно да се
види на графика.
Графика 5

•
Според получените данни по въпроса свързан със заемането на
ръководен пост се оказва, че 40% от респондентите в момента на попълване на
анкета са работили като мениджъри на някакво ниво. Но дали са лидери?
3.5 Определяне на лидерите в екипите
Определянето на лидерите в екипите ще се извършва посредством
социограми. Същината на социометрията се корени в идеята, че групите имат свой
собствен вътрешен живот и че този живот може да се разбере най-добре, когато се
проследи какви избори правят един спрямо друг членовете им във всеки определен
момент. В резултат на социометричната процедура се съставя социометрична
матрица или социограма и се изчисляват социометричните коефициенти на
груповата сплотеност, разбирана като комуникативна общност. За всеки един от
анкетираните екипи ще бъде изготвена отделна социограма.
Социограмата е графично изражение на математическата обработка на
резултатите, получени с помощта на социометричен тест при изследване на
междуличностните отношения в малки групи. Социограмата нагледно показва
сложното преплитане на взаимни симпатии и антипатии, наличие на социометрични
“любимци” (избирани от повечето разпитвани), “аутсайдери” (от които всички се
отказват) и йерархия от междинни звена между тези полюси. Социограмата
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позволява нагледно да се представи структурата на отношенията в групата, да се
определи лидерът на групата.
Използвани информационни източници:
1.
Голман, Д, „Как се изгражда лидерът?”, „Духът на лидера”, Harvard
Business School Publishing Corporation, 2005
2.
Илиев, И., „Лидерски качества и емоционална интелигентност”,
магистърска теза УНСС, София 2010
3.
Оуен, Х., В. Ходжсън, Н. Газард, „Наръчник за лидери”, ИК „АМАТ-АХ”,
София 2005
4.
Ууд, Р., Х. Толи, „Професионални тестове за емоционална
интелигентност”, Локус Пъблишинг, София 2007
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АНГАЖИРАНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ - КОНКУРЕНТНО БИЗНЕС
ПРЕДИМСТВО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Ас.Татяна Кичева
Катедра „Управление”, УНСС
Резюме: За ангажираността на служителите и нейната роля в успеха на
организацията се говори все по-често. Изследванията през последните години
показват връзката между високата ангажираност на служителите и успеха на
организацията. Хората могат да са конкурентното предимство на една
организация, ако те са силно ангажирани с работата, което се изразява в
поведение, насочено към бизнеса и добавящо стойност към бизнес резултатите
Целта на настоящия доклад е да покаже какви са характеристиките на
ангажираният служител и какви ползи носи ангажираността на служителите за
успеха на организациите. В доклада са представени данни от глобални
проучвания относно ангажираността на световно известни консултантски и
изследователски организации.
Ключови думи: ангажираност, ангажиран
ангажираността, фактори за ангажираност

служител,

ползи

от

1. Въведение
Ангажираността е една изключително привлекателна идея. Смятаме, че
интуитивно разбираме нейното значение и вярваме, че това ни помага да обясним
поведението на хората на работното място. Проблемът, разбира се, е, че много от
нас имат различни разбирания за значението на думата „ангажираност”. Вярваме, че
е по-добре да бъдем ангажирани с нещо, отколкото не, защото неангажираността
предполага липса на интерес. Но не сме и сигурни какво точно представлява
ангажираността, освен че включва хора, работещи усилено и грижещи се за това,
което правят.
Поемането на задължения влияе положително на отделните
индивиди, техните организации и клиентите им, както и на качеството на работата,
която се извършва. Има много различия по отношение на това какво точно означава
ангажираността , което ни затруднява да разберем как да накараме хората да бъдат
по-ангажирани на работното си място.
Рецесията и последиците от нея повишиха нуждата на организациите да
разбират нивото на ангажираност на техните служители.Пазарите се свиха,
обезщетенията са широко разпространени, а ограниченията се превърнаха по –
скоро в правило, отколкото в изключение.Това промени връзката между
служителите, техните работодатели, техните клиенти и като цяло представянето на
техните организации.Доверието в лидерството е силно ограничено.Конкуренцията за
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клиенти стигна достигна тавана, а относителната ефикасност, производителността и
представянето са дори по – важни разграничителни фактори за инвеститорите.
Ангажираността на служителите е сложно понятие с много спорни въпроси,
които влияят на нивата на ангажираност. Тя може да бъде решаващ фактор за
успеха на организацията. Ангажираността не само има потенциала да въздейства
значително върху запазването, производителността и лоялността на служителите,
но и също така е ключова връзка към удовлетворението на клиентите, репутацията
на компанията и цялостната стойност на организацията
2.Видове служители, според нивото им на ангажираност
В бизнес средите все по-често се говори за човешкия ресурс като за найопределящия за успеха на фирмата. Нараства и интересът към човешката природа
и към това какво мотивира хората не само да идват на работа, а и да искат да дават
най-доброто от себе си в работата. Ангажираните служители работят по-усърдно,
по-лоялни са и е по-вероятно да работят допълнително за организацията. Има
различни нива на ангажираност (виж табл.1), а разбирането на видовете
ангажираност осигурява перспективи за поведението на служителите, които могат да
повлияят или позитивно, или негативно върху успеха на организацията.
Ангажираността на служителите може да бъде разгледана като познавателна,
емоционална и поведенческа. Познавателната ангажираност се отнася към
вярванията на служителите относно компанията, нейните ръководители и работната
култура. Емоционалният аспект показва как служителите се чувстват относно
компанията, ръководителите и колегите си. Поведенческият фактор е стойностнодобавеният компонент, който рефлектира върху количеството усилие, което
служителите влагат в работата си (например, умствени способности, допълнително
време и енергия [4].
Табл.1 Според нивото на ангажираност се определят три вида служители (Източник:
Gallup Management Journal)
Типове служители, според нивото
им на ангажираност
Ангажирани служители
Неангажирани служители

Активно неангажирани служители

Характеристика
Това са служители, които работят с желание и се чувстват силно
привързани към компанията си. Те са именно хората, които дърпат
компаниите си напред – с упорита работа и иновации.
Това са хората, които проспиват времето си в компанията.
Неангажираните служители вършат само задължителното. В
работата си те влагат само личното си време, но не и енергията и
желанието си.
Тези служители не само не са щастливи на работното си място– те
действат, провокирани от своето нещастие. Активно
неангажираните служители са не само недоволни от работата си, но
и активно демонстрират своето недоволство, с което подронват
постигнатото от ангажираните си колеги.

Тази класификация на служителите според нивото им на ангажираност е
следствие от изследването на Gallup сред 1000 служители в САЩ, проведено в
периода октомври 2000г – октомври 2002г [2].
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В изследванията на „Галъп“ преобладават неангажираните служители с 56%,
следват ангажираните с 29%, а най-малобройни, но с непренебрежимо присъствие
са активно неангажираните - 15%. С други думи, над 70% от служителите се
представят под възможностите си или дори саботират работния процес. Става
въпрос за огромно количество неизползван човешки потенциал.
3.Характеристики на ангажираните служители
Изследването на Gallup показва, че ангажираните служители са попродуктивни, носят повече приходи, създават по-здрави връзки с клиентите и
остават да работят в компаниите си по-дълго, отколкото неангажираните им колеги.
Служители, които са заети и доволни в работата си имат голямо влияние върху
растежа и успеха на една организация . По същия начин, неангажираните служители
могат да имат негативно влияние върху способността на организация да стане и
остане лидер в индустрията. В действителност, експерти изчисляват, че разходите
по неангажирани служители възлизат на билиони долари. Оценката на Gallup е, че
ниската производителност на активно неангажираните служители
коства на
американската икономика 370 милиарда щатски долара годишно [2]. Според IES
ангажираният служител има следните характеристики: ( вж фиг.1) [7].
фиг. 1. Характеристики на ангажирания служител Източник: IES, 2003

информира се
своевременно за
новостите в своята
професионална сфера

идентифицира се
с организацията

търси възможност да
подобри
представянето на
организацията

е положително
настроен към работата
си и организацията

Ангажираният
служител :

работи активно, за да
прави нещата подобре

вижда общата
картина в
организацията
уверен е и отива
отвъд
изискванията на
работата;

Според
автора
характеристики:

вярва в
организацията

ангажираният

отнася се към другите с
респект и помага на
колегите си да се
представят по-добре;

служители

притежава

следните

1/.Гордее се със своята организация и с нейната мисия и ценности
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2/. Има доверие на своите ръководители, тъй като те са открити и честни в
комуникацията си
3/. Много добре е информиран за целите и стратегията на организацията, а
също така и каква е неговата роля и какво се очаква от него, за да бъдат постигнати
тези цели
4/. Получава подобаващо признание ( освен трудовото възнаграждение) за
приноса и постиженията си и насърчаване от мениджърите на неговото развитие.
5/. Говори позитивно за своята организация и своите мениджъри пред външни
публики.
6/. Има желание да продължи да работи в компанията и полага извънредни
усилия ( над изискваните) за постигането на по-добри бизнес и финансови резултати
от компанията.
7/. В организацията се зачита неговото мнение и има възможност да участва в
процеса на вземане на решения.
4.

Ползи от ангажираността

Ангажираността на служителите е ключов бизнес двигател за
организационния успех. Твърденията на множество изследователи и практици за
значими и количествени въздействия на ангажираността на служителите върху
възможността една фирма да генерира приходи и да натрупва печалби са причина
за вниманието, което се обръща на този въпрос. Силно ангажираните служители
постигат с 12% повече от своите цели, отколкото служителите с ниска ангажираност.
12% от заплатата на един служител от 35 хиляди долара се равнява 4200 долара.По
този начин например в организация с 10 000 служители стойността на ангажимента
може да възлезе на 42 млн. долара [1:2].
Според Кан [3:692] ангажираността може да се променя с течение на
времето,поради промяна на работната среда или при започване на нова работа.Тя
също би могла да е повлияна от странични фактори,като лични проблеми,които
могат да отклонят вниманието към работата, или при положителни ситуации ,когато
се подхожда към работата с повече ентусиазъм.Персоналното ниво на ангажираност
може да бъде повлияно и от личностните качества на човека, както и
физическите,емоционалните и психичните състояния в определен момент.
Високото ниво на ангажираност носи редици положителни резултати както за
организацията, така и за самите служители.
Според CIPR ( Британският институт за PR) ползите от ангажираността на
служителите са следните ( фиг.2) [7]:
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5.

• Работят по-продуктивно;
• Помагат за развитието на екипа;
• Препоръчват на колегите си да се присъединят;
• Полагат повече неограничено старание;
• По-малко вероятно е да напуснат;
• Изграждат по-позитивна култура;
• Правят по-малко оплаквания;
• Осигуряват решения, а не проблеми.

• Изпитват повече удоволствие от работата си;
• Разбират своите роли и как да развиват кариерите си;
• Създават позитивна работна култура;
• Сътрудничат в изграждането на многфункционални екипи;
• Разбират ( и живеят) според визията и ценностите на организацията;
• Желаят да работят за организацията.

Повишава морала
на работниците

За служителите

За мениджърите

• По-лесни са за управление;

Повишава екипната
култура и резултати

Ангажираните служителите:

За бизнеса

• Осигуряват висококачествени услуги на потребителите;
• Предоставят промяна и операционни постижения;
• Намаляват разходите;
• Повишават нивото на предоставените услуги;
• Подобряват процесите;
• Споделят знания;
• Създават по-високи нива на производителност;
• Повишават положителния корпоративен имидж;
• Допринасят за проактивната култура;
• По-ниски нива на отсъствия.

Повишава
производително
стта на
организацията

Фиг. 2. Ползи от ангажирането на служителите (Източник: CIPR)

Фактори, повишаващи ангажираността на служителите

Анализът на данните от паралелно изследване на 40 глобални компании за
период от три години,проведено от консултантската фирма Towers Perrin [5] сред 88
000 заети в 19 страни от всички региони на света, показва, че само един от всеки пет
служители се чувства ангажиран с компанията си, 30% са разочарованите, а 8% безразличните. Изследването показва, че там, където служителите са ангажирани
като цяло, оперативните приходи се повишават с 19%, доходността на акциите - с
28%, а чистите печалби - с 2% спрямо предишните години. При организациите с
нисък процент на ангажираност оперативните приходи намаляват с 33%, а
дивидентите - с 11%. Същото се случва и с печалбите. Ангажираните служители порядко напускат, показва изследването. Едва 5% от тях търсят активно друга работа,
а половината нямат намерение да сменят компанията. За сравнение само 15% от
безразличните (и около една трета от служителите като цяло) изключват подобна
мисъл за промяна.
Изследването показва, че колкото и да е важно заплащането за привличането
на нови хора в организацията, то не намира място сред критериите, които "създават"
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тяхната ангажираност. Според изследването на Towers Perrin десетте фактора,
които увеличават ангажираността на служителите са [6].
1/. Отношението и примера на висшия мениджмънт - според
изследването емоционалната връзка на служителите с компанията зависи най-много
от този фактор. Същевременно едва 38% от включените в изследването смятат, че
лидерите в компанията комуникират открито и честно с хората, а само 10% чувстват,
че с тях се отнасят като с най-ценния ресурс на организацията.
2/. Възможността за обучение и развитие на служителите през
последната една година - ефективният план за обучение и развитие е
изключително важен за водещи компании в днешната бизнес среда. Организации,
които имат добре утвърдени програми за развитието на уменията на служителите си
като работят в посока за поддържането и възпитаването на разнообразна
талантлива работна сила, имат доказан списък с бизнес успехи и печалби за дълъг
период от време. Без такава програма служителите могат да изостанат в работата
си в сравнение с други в тяхната индустрия, на които в момента им е предоставено
обучение. Освен това, при тях има по-голяма вероятност да се отегчат, да станат
неспокойни и неангажирани. Това води до по-голямо текучество на служители и
неспособност да бъде повишен някой от организацията. В дългосрочен план това
струва много повече, отколкото инвестирането в обучения на талантливия персонал.
3/. Репутацията на организацията и нейната социална отговорност служителите са по-ангажирани, когато чувстват, че тяхната организация е отдадена
на общността на своите работници, чрез подкрепа на равновесието работа/живот на
служителя, както и на стремеж към корпоративна отговорност.
4/. Принос на служителите във вземането на решения в своя отдел
5/. Бързо
организацията

разрешаване

на

потребителските

потребности

от

6/. Поставяне на високи лични стандарти
7/. Възможност за напредък в кариерата
8/. Предизвикателни работни задължения, които разширяват
уменията на служителите - освен усвояването на задачите на длъжността,
служителите трябва да са ентусиазирани от това, което вършат, от срещата с
предизвикателства и от насладата на онова чувство на вълнение, когато целите са
постигнати. Служителите трябва да се чувстват горди от постиганото и трябва да се
чувстват така, сякаш изграждат своя собствен набор от умения и стават поспособни да поемат нови поръчения.
9/. Добри взаимоотношения с прекия ръководител - непосредственият
ръководител на даден служител влияе на неговата/нейната ангажираност и това е
разбираемо. Ръководителят е представителят на организацията, през която
протичат работа, ресурси, подкрепа и общуване. Два съществени елемента на
длъжността на ръководителя като че ли имат специално влияние: признанието за
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добре свършена работа и възможност на неговия/нейния персонал, чрез
напътствия, ресурси и разрешаване на проблеми, да дадат най-доброто от себе си.
10/. Организацията окуражава иновативното мислене на служителите
Заключение
Най–ефективните организации в света разбират, че ангажираността на
служителите е сила, която предвожда изпълнените резултати.В най – добрите
организации, ангажираността е нещо повече от инициатива с човешки ресурси – тя е
стратегическа основа за начина, по който правят бизнес.
Реалността показва, че човешкият капитал в компаниите се превръща във
водещ конкурентен механизъм за бизнеса днес. При положение, че има недостиг на
талантливи служители, който се очаква да продължи и в бъдеще е изключително
важно за компаниите да разберат какво е нужно, за да се привличат и задържат
нужните хора
Във времена, в които основният ресурс на печелившия бизнес са
ангажираните служители, бизнес моделът постепенно се преориентира от това как
да намерим хора, които да вършат това, което бизнесът иска, към това как да се
направи бизнес от това, което хората обичат да правят. Печеленето от това, което
хората обичат да правят ,е безспорен елемент в консуматорското общество. От
гледна точка на продуктивността на работното място целта е служителите да се
превърнат в страстни консуматори на своите всекидневни работни преживявания, да
усещат, че работят по своето призвание
Степента на ангажираност е и един от най-важните елементи, който
определя доколко един работодател е харесван и предпочитан от своите служители.
Затова този процес се превръща в изключително важен за бизнес стратегиите на
компанията, а мениджърите човешки ресурси предприемат конкретни стъпки, за да
ангажират хората си.
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КОНЦЕПЦИИ, СВЪРЗАНИ С АНГАЖИРАНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
ас. Бони Мисляшки, Университет за Национално и Световно Стопанство
CONCEPTS RELATED TO EMPLOYEE ENGAGEMENT
assist. prof. Boni Mislyashki, University of National and World Economy
Резюме: Въпреки че съществуват много определения за ангажираността,
съществено е да се покаже как концепцията се различава от други подобни
конструкции, с които може да бъде объркана. Тази статия изследва областите
на припокриване и разграничаване между ангажираността и съществуващите
понятия на удовлетвореност от работата, отдаденост и въвлеченост в
работата, гражданско поведение в организацията и вътрешната мотивация.
Ключови думи: ангажираност на служителите, удовлетвореност от
работата, отдаденост, въвлеченост, гражданско поведение в организацията
Abstract: Whilst there are many definitions of engagement, it is important to show
how the concept is distinct from other similar constructs with which it may be confused.
This paper explores areas of overlap and distinction between engagement and the existing
concepts of job satisfaction, commitment and job involvement, organizational citizenship
behaviour and intrinsic motivation.
Keywords: employee engagement, job satisfaction, commitment, involvement,
organizational citizenship behavior
Еволюция на връзката между служител и организация
Връзката между служителите и организациите, често свързвана със "(стария)
психологически договор", се е променила драстично през последните десетилетия.
Може да се твърди, че от 1990 г. насам има взаимно понижаване на лоялността и
спад в отдадеността на служителите както към работата, така и към организацията.
Тази промяна може да се дължи на две основни тенденции, които взаимно се
затвърждават и допълват. Първата е свързана с промяната в парадигмата за
заетостта в съвременните организации. От компаниите се изисква по-голяма
гъвкавост при наемането и освобождаването на персонал, за да могат да бъдат
посрещнати текущите потребности съобразно състоянието на икономиката.
Управлението на хора, които търсят един работодател, при когото да останат докато
се пенсионират, подлага на изпитание способността на специалистите по човешките
ресурси (HR) постоянно да коригират размера на работната сила в съответствие със
стратегическите и оперативните нужди.[20]
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Втората тенденция е свързана с промяната в ценностната система на
служителите. След много години на ясно изразени предпочитания за сигурност и
стабилна заетост (което обикновено води до много продължителна кариера в
рамките на една компания), хората все повече започват да оценяват и другите
ползи, които могат да спечелят от работата - гъвкаво работно време, възможности
за обучение и развитие и др.
С течение на годините са предложени четири основни концепции, които в
максимална степен описват желаната връзка между служител и организация. Те
насърчават индивидуалната лоялност и удовлетвореност, което от своя страна
оказва значително влияние върху представянето на компанията. Тези концепции са:
удовлетвореност от работата, отдаденост на организацията, въвлеченост в работа и
организационно гражданско поведение. Напоследък ангажираността на служителите
се посочва като възможно предефиниране на връзката индивид - организация.
С цел да се открие уникалността в понятието ангажираност на служителите
трябва първо да се изяснят границите между тези концепции и да се обърне
внимание по какъв начин ангажираността ги надгражда и създава „допълнителната
стойност”.
Удовлетвореност от работата
Някои определения поставят знак за равенство между ангажираността и
удовлетвореността от работата.[3] Други обаче сочат, че ангажираността е доста пообширно, а в някои случаи и различно от удовлетвореността понятие. [2][4]
Проучване на Галъп от 2008 г. показа, че колкото по-удовлетворен е един
клиент от услугите, които получава от своята банка, толкова по-ангажиран е той. За
напълно удовлетворените клиенти е било 15 пъти по-вероятно да бъдат ангажирани
от по-малко удовлетворените. По същата причина консултантската компания
предлага ангажираността на служителите да бъде “максималното изражение” на
удовлетворението от работата: колкото по-удовлетворени са те, толкова повече са
ангажирани с организацията. Докато Галъп търсят връзка между концепциите, те
също така виждат и ясна разлика между тях в отношението им към изпълнението.
Консултантската
компания счита, че
за
разлика от
ангажираността,
удовлетвореността не е свързана с изпълнението и с бизнес резултатите. Точно
обратното - хората, които са щастливи и удовлетворени от работа си, често ще
бъдат доволни от заплащането и получените придобивки, а това не е директно
свързано с ангажираността.[4] Тези заключения са потвърдени от Юнг, цитиран от
Кръш [5], който твърди, че хората могат да бъдат удовлетворени както в компании,
които се представят отлично, така и в такива, които имат лоши резултати. В
следствие от това не може да съществува ясно изразена причинно следствена
връзка между удовлетвореността и ефективността. Юнг счита, че ангажираността, а
не удовлетвореността е мощен индикатор на организационното представяне. От
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друга страна за БлесингУайт ангажираността произтича от “съгласуването на
максимална удовлетвореност с максимален принос”.
Според Косцек съществува разлика по отношение на измерването на двете
концепции. Той твърди, че удовлетвореността е пасивно състояние на служителя,
докато ангажираността - активното: [6]
“Служителите, които не са толкова ангажирани … могат да покажат високи
нива на удовлетвореност от организацията. Тези служители получават всичко, което
желаят: стабилна заплата, придобивки, болнични и платени отпуски. Техният реален
принос за доброто на организацията посредством иновации, креативност и
продуктивност е незначителен, но те са удовлетворени.”
(Косцек, 2003)
По същата причина Пеърлман твърди, че разликата се крие в полагането на
дискреционни усилия. Според него удовлетвореният служител никога няма да
положи тези извънредни усилия за разлика от ангажирания, който дори няма да се
замисли. [7]
Мейси и Шнайдер подобно считат, че въпреки че някой може да е
удовлетворен от работата, това не означава, че той или тя е ангажиран.[8] Фриз
отива още по-далеч като констатира, че ангажираността често възниква в ситуации,
в които човек не е удовлетворен от работата (например когато крайните срокове и
времето притискат индивида да работи много усърдно). Тези стресови фактори
могат да доведат до повишаване на инициативността (не задължително
ангажираността), но в същото време те често са и причина за
неудовлетвореността.[9]
От направеният литературен обзор могат да се изведат следните изводи:
1. Удовлетвореността от работата в действителност не винаги се отнася до
състоянието на ангажираност. Така, когато един служител постига удовлетворение
от дадена дейност, това може да е свързано с други фактори, а не пряко с
ангажираността.
2. Удовлетвореността е свързана с ангажираността на служителите, но
поведението, което настъпва в резултат на стресовите фактори, не попада в
областта на ангажираността. Може да се твърди, че човек под напрежение може да
прояви отдаденост и задълбоченост, но изглежда малко вероятно да изпита
енергичността и страстта, които характеризират ангажираността.
3. Отдаденост и ангажираност може да се създадат само ако съществува
удовлетвореност. Единствено удовлетворените от работата си хора са в състояние
да вложат повече усилия, да се обвържат с организационните мисия и цели и да
имат желание да продължат да работят за компанията.
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Отдаденост и въвлеченост в работата
Организационната отдаденост привлича огромен интерес от страна както на
изследователите, така и на практикуващите, поради убеждението, че тя е постабилна концепция и следователно по-добър индикатор на поведението на
служителите от удовлетвореността от работата. Връзката между организационната
отдаденост и ефикасността е установена от пионерния труд на Моудей и др. Тези
автори определят организационната отдаденост като „силата на индивидуалното
отъждествяване с и въвличане в дадена организация … характеризирани с наймалко три свързани помежду си фактора: (1) силна вяра в и приемане на
организационните цели и ценности; (2) готовност за полагане на значителни усилия
в името на организацията; и (3) силно желание за поддържане и запазване на
връзката с организацията”.[14]
Отдадеността е това, което кара хората да продължат да работят по дадена
задача, дори когато възникнат трудности и проблеми при изпълнението й. Според
това схващане отдадеността е психологически процес, който се отнася не само до
това какво иска човек, но и до това какво се изисква от него да направи, т.е. тя е
съотношението между “искам да” и “трябва да”.
Може да се обобщи, че отдадеността изразява желанието на личността да се
идентифицира с нещо по-голямо от самата себе си — семейството, групата,
организацията, общността. Тя е вътрешна потребност на индивидите, които се
нуждаят да проявят лоялност към някого или нещо, да вложат усилия и да се
обвържат в определено поведение. От друга страна обаче, отдадеността не е само
резултат от потребностите на индивидите за свързаност и идентификация. Тя също
така произтича и от външните изисквания — от социалните норми и ценности,
отнасящи се до поведението, работата и социалните групи. Усвояването на нормите
и ценностите в процеса на социализация на личността се налага от необходимостта
от последователност и стабилност на поведението, която се гарантира именно чрез
формирането на привързаност. По този начин фактът, че индивидът се чувства
отдаден на определен социален обект или на дадена линия на поведение, дава
възможност да се прогнозира и предсказва поведението му в ситуации, при които е
възможен натиск за промяна.[1]
Въвлечеността от друга страна се възприема като значимостта, която хората
придават на труда в своя живот и определят степента, в която те влагат усилия в
тези дейности. Именно поради това, установяването на начините, по които
личността формира своята въвлеченост в работата, привлича вниманието на
изследователите в областта на организационното поведение.
Понятието въвлеченост в работата се определя като „психологическо
отъждествяване с дадена работа” и е предложено като важно допълнение към
разбирането на връзката между индивидите и организацията чрез естеството на
работа.[10] Човек, който е въвлечен възприема работата си като важна част от
мнението, което той има за себе си. Въвлечеността в работата представлява
отношението към работната роля и нейния контекст.
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Изследователи и теоретици отъждествяват въвлечеността в работата, пряко
или косвено, с понятия като значение на работата за индивида, морал, вътрешна
мотивация, удовлетвореност от работата и работна етика.[16]
Въвлечеността в работата и отдадеността към организацията често се
разглеждат като взаимосвързани и взаимодопълващи се нагласи към работата,
които допринасят за постигане на по-висока ефективност както на индивидуално,
така и на организационно равнище. Ако отдадеността е насочена към
идентификация с организацията, то при въвлечеността ориентацията е към
идентификация със самата работа.
Някои автори допускат, че характерът на взаимовръзката между двете
понятия се изразява и в това, че съществува вероятност по-силната изразеност на
едната нагласа да се дължи на по-слабата степен на другата. Така например, тези,
които се идентифицират преди всичко с работата си, няма да се чувстват толкова
лоялни към организацията, в която работят. От друга страна, силната отдаденост на
организацията може да “изтласка” и подмени въвлечеността в самата работа, тъй
като доминиращо става членството в организацията, а не влагането на усилия и
постигането на лична изява. По-благоприятно от гледна точка както на
организацията, така и на личността е схващането, че въвлечеността и отдадеността
си взаимодействат в положителна посока, т.е. повишаването на която и да е от тях
води до по-силна изразеност и на другата.
Така нагласата за въвлеченост представлява друг самостоятелно обособен
психологически конструкт, който се отнася до ценността, която хората придават на
труда като цяло и на конкретната работа, която извършват.
Ангажираността и отдадеността често се използват като взаимозаменяеми
понятия в литературата. Хайнцман, Марсон и Галъп предлагат, че ангажираността е
израз на отдадеността на служителите и на някои аспекти от удовлетвореността, но
при отдадеността отсъстват редица качества, свързани с ангажираността, като
задълбоченост и себеизразяване.[22] През 2006г. Халбърг и Шофели провеждат
проучване измежду 186 шведи, работещи в областта на IT и администрацията, за да
определят дали ангажираността може да се разграничи от отдадеността и
въвлечеността в работата. Това проучване открива, че трите понятия представляват
три различни конструкции и отразяват различни аспекти на привързаността към
работата.[8] Te сравняват статистически резултатите от психометричните тестове на
ангажираността на служителите с тези на въвлечеността и отдадеността на
работата. Резултатите сочат, че ангажираността е по-скоро едно отделно понятие, а
не комбинация от другите две.
Нещо повече, според May и колектив въвлечеността в работната се различава
концептуално от ангажираността, защото въвлечеността е изцяло когнитивно
действие, докато ангажираността съдържа емоционален и физически елемент. Те
обаче считат, че въвлечеността може да е следствие от високите нива на
ангажираност на служителите към тяхната работа.[12]
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За Сакс отдадеността на работата също се различава от ангажираността по
това, че тя се отнася до привързаността и отношението на индивида към
организацията, докато е спорно, че ангажираността е само отношение.
Ангажираността представлява степента до която човек е загрижен за работата и
погълнат в изпълнението на ролята си.[18]
Фъргюсън от своя страна твърди, че ангажираността е една обща
конструкция, която комбинира удовлетвореността от работата, отдадеността на
организацията и намерението да се остане в организацията.[21]
Като цяло откритията от направените изследвания индикират, че
въвлечеността в работата и отдадеността на организацията се съдържат в
понятието за ангажираност и могат да са резултат от него, но при тях отсъстват
задълбочеността и себеизразяването (характерни за ангажираността).
Гражданско поведение в организацията (ГПО)
ГПО за първи път е споменато в началото на 1980 г. и е представено като
поведение , което е над формалните изисквания от организацията.[19] Гръцкият
философ Аристотел първи забелязва това (положително) гражданско поведение,
което допринася за установяването, сигурността и непрекъснатото развитие на
общността и което едновременно с това изразява участието на индивидите в това
целенасочено, колективно сдружение. Всъщност първоначалната формулировка на
доброто гражданско поведение в организацията изразява способността и
готовността на служителите да надминават изискванията на длъжността.
Въз основа на задълбоченият преглед на предишни трудове Робинсън
определя гражданското поведение в организацията като „доброволно поведение на
индивида, което макар и да не е част от изискванията към работата, насърчава
ефикасното функциониране на организацията”. Също така добавя, че за да бъде
една организация успешна, служителите в нея трябва да надминават формалните
задължения и да преизпълняват очакванията към тях.[17]
Подсаков и колектив класифицират определенията за гражданско поведение в
организацията в 7 ключови области: поведение, насърчаващо помощта (оказване на
доброволна помощ на другите), честност (оставяйки настрана личните интереси за
доброто на организацията или колектива), отдаденост и лоялност чрез подкрепа на
компанията в обществото, приемственост на организационните правила,
индивидуална инициатива (преизпълнение на очаквания) , граждански добродетели
и самоусъвършенстване чрез доброволно подобрение на собствените знания,
умения и способности, за да бъдат в полза на организацията.[15]
Съвременните разбирания за ГПО го свързват и с представянето на
организацията. Може да се твърди, че когато се изследват причините за успеха на
дадена организация, съществува реална възможност трудолюбивите и отдадени
служители, които полагат допълнителни усилия и преизпълняват изискванията, да
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оказват положително влияние върху ефективността и ефикасността. Още повече
ГПО не е просто индивидуално разбиране, а по-скоро ценен източник на социални
ползи. Гражданското поведение в организацията се възприема като компонент,
който подпомага функционирането на компанията, здравето, стабилността и
изпълнението.[5] Високите нива на ГПО са свързани с предлагането на по-добро и
квалифицирано обслужване на клиентите и имат положително въздействие върху
всички нива на организацията.[9] Други проучвания показват, че служителите в
организации с високи нива на ГПО са също така по-успешни, по-удовлетворени от
работата и показват по-високи нива на привързаност и въвлеченост.
Има много силна връзка между ГПО и ангажираността, като и двете се
фокусират върху надминаване на очакванията. Също така съществува връзка между
негативното въздействие на лошото ръководство върху ГПО и ангажираността.
Макар ангажираността да е сравнително нов термин, тя може да не е нова
концепция, а по-скоро комбинация от отдаденост и гражданско поведение в
организацията.[13]
От гледна точка на Сакс различието в двете концепции се изразява в това, че
докато ГПО включва доброволно и неформално поведение, което може да помогне
на колегите и организацията (организиране на тържества, участия в доброволни
социални инициативи), фокусът на ангажираността е върху формалната роля на
индивида, а не върху каквото и да е доброволно поведение.
Вътрешна мотивация
Някои автори са на мнение, че ангажираността представлява състояние на
висока вътрешна мотивация.[11] За разлика от тях Харад счита, че различие има и
то се изразява в това, че е възможно човек да бъде мотивиран в собствената си
работа без непременно да изпитва привързаност към организацията.
Изводи
Въз основа на прегледаните по-горе концепции свързани с ангажираността
могат да се направят следните изводи:

Удовлетвореността и ангажираността се различават по тяхната
предсказуемост по отношение на бизнес резултатите. Удовлетворението е по-слаб
индикатор и не разполага с двупосочната реципрочна връзка, с която се
характеризира ангажираността.

Докато ангажираността споделя някои от характеристиките на
отдадеността на организацията и въвлечеността в работата, задълбочеността и
себеизразяването не присъстват при отдадеността на организацията.

Гражданското поведение в организацията и ангажираността са тясно
свързани, тъй като и двете са съсредоточени върху надхвърлянето на очакванията.
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Те също така са негативно повлияни и от слабото управление. За разлика от ГПО
фокусът на ангажираността е върху формалната роля на индивида в организацията,
а не върху каквито и да е доброволни усилия.

За някои автори ангажираността е съпоставима със състояние на
висока вътрешна мотивация, докато други считат, че човек може да бъде мотивиран,
без непременно да се чувства свързан с организация.

Въпреки че ангажираността на служителите показва много общи
характеристики със съществуващите концепции, тя не се препокрива напълно с
никоя от тях.
След задълбоченият преглед на литературата за ангажираността на
служителите Шотландският отдел за социални изследвания изразява мнението, че
ангажираността не само съдържа характеристиките на съществуващите концепции,
но тя е много повече от тях.
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BLESSINGWHITE’S GLOBAL FINDINGS ABOUT EMPLOYEE
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Резюме: В настоящия доклад са представени дефиницията и разбирането
на BlessingWhite за ангажираност на служителите, нивата на ангажираност и
резултатите от проведеното през 2010 г. проучване.
Ключови думи: BlessingWhite, ангажираност на служителите, нива на
ангажираност
Abstract: This paper presents BlessingWhite’s definition and understanding about
employee engagement, levels of engagement and the results from their 2010’s study.
Keywords: BlessingWhite, employee engagement, levels of employee engagement
Ангажираност на служителите
Терминът "ангажираност на служителите" се интерпретира по различен начин
от различните организации. Някои го отъждествяват с удовлетвореността от
работата, която може да се дължи единствено на възнаграждението и бонусите.
Други измерват ангажираността оценявайки емоционалната отдаденост на
служителите към организацията.
BlessingWhite
дефинират
ангажираността
на
служителите
като
взаимовръзката между индивидуалния принос за успеха на организацията и личната
удовлетвореност на служителя от ролята, която изпълнява. На основа на това
определение те изграждат своя модел на ангажираността.
Консултантската компания вярва, че съгласуването на ценностите, целите и
стремежите на служителите с тези на организацията е най-добрият метод за
постигане на устойчиви нива на ангажираност на служителите, необходими за
просперитета на организацията.
Пълната ангажираност представлява съответствие на максималната
удовлетвореност от работата ("Харесвам работата си и я върша добре") с
максималния принос към нея ("Помагам за постигането на целите на
организацията").
326

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 1(4)/2011

ISSN 1314-0582

Ангажираните служители не са просто отдадени.Те възприемат както своята
мисия, така и мисията и целите на организацията. Служителите са ентусиазирани и
готови да използват талантите си и да полагат дискреционни усилия, за да
подпомогнат успешното функциониране на бизнес модела на организацията.
Фигура 1. Моделът на BlessingWhite за ангажираност на служителите

Ангажираните служители попадат в триъгълника, намиращ се в най-горната
част на фигурата.
Петте нива на ангажираност на служителите
Индексът, който BlessingWhite използват, за да установят нивата на
ангажираност, отразява приноса на служителите към организацията и изпитваната
от тях удовлетвореност. Въз основа на тези два показателя са идентифицирани
следните групи служители:
Фигура 2. Нива на ангажираност
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Ангажирани (The Engaged)- високи нива на удовлетворение и принос
Тези служители са на върха, където има препокриване на лични и
организационни интереси - допринасят в най-голяма степен за успеха на
организацията и са напълно удовлетворени от това, което вършат. Те са известни
със своите дискреционни усилия и отдаденост. Когато им се обадят с предложение
за нова работа - те любезно отказват. Организациите трябва да полагат усилия, за
да запазят това ниво на ангажираност, защото в противен случай с течение на
времето тези служители могат да преминат към някоя от трите съседни групи. Това
от своя страна би се отразило върху морала на сътрудниците и крайния финансов
резултат на организацията.
Почти ангажираните (The Almost Engaged)- средни до високи нива на
удовлетворение и принос
BlessingWhite определят тази група като критична. Тези служители са сред
най-добрите изпълнители и са сравнително доволни от работата си. За тях може и
не всеки ден да е невероятен, но определено са имали и такива дни. Организациите
трябва да инвестират в тях поради две причини: много е вероятно те да напуснат и
да приемат предложение за работа от друга компания; тази група е най-близо до
групата на напълно ангажираните - не се изискват значителни усилия, за да бъдат
ангажирани напълно, а ползите за организацията биха били големи.
Младоженци и хамстери (Honeymooners & Hamsters:)- средни до високи
нива на удовлетворение, но малък принос
Младоженците са новопостъпилите служители в организацията или
служители поставени в нова роля. Те като цяло са доволни, че са част от
организацията, но все още не са напълно наясно по какъв начин могат да
допринесат за нейния успех.
Хамстерите могат и да работят усилено, но обръщат твърде голямо внимание
на несъществени задачи, които допринасят в минимална степен за успеха на
организацията. Ако организацията не обърне внимание на тази група, други
служители ще трябва да поемат техните задължения, а това ще породи конфликти.
Недоволните
удовлетворение

(Crash

&

Burners)-

значителен

принос,

но

малко

Разочаровани и потенциално изчерпани, тези служители са част от найдобрите изпълнители, но не изпитват удовлетворение от това, което правят.
Понякога изразяват гласно мнението си, че мениджърите взимат грешни решения
или че колегите им не изпълняват задълженията си. Тези служители може и да
напуснат организацията, но е по-вероятно да останат и да намалят значително
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усилията, които влагат и по този начин да преминат към групата на неангажираните.
Когато това стане, те често повличат надолу и другите около тях.
Неангажираните (The
удовлетворение и принос

Disengaged)-

ниски

до

средни

нива

на

Повечето неангажирани служители не винаги са били такива. Те са най-малко
заинтересувани от приоритетите на организацията, считат, че способностите им не
се използват пълноценно и определено не получават от работата това, от което се
нуждаят. Тези служители често са скептични и негативни към това, което вършат,
към мениджъра и към колегите си. Много е вероятно активно да търсят
професионална реализация на друго място. Ако тези служители не могат да бъдат
ангажирани, тяхното напускане ще бъде от полза както за организацията, така за тях
самите.
Резултати от проведеното глобално проучване
Нива на ангажираност по региони:
Резултатите от проведените 10 914 анкети сочат, че само 31% от служителите
са ангажирани. Както показва фигурата по-долу, индийците са най-ангажирани
(37%), а китайците - най-малко (17%).
Фигура 3. Нива на ангажираност по региони
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Сходства и различия:
Колкото по-високо в йерархията е един служител, толкова повероятно е той да бъде ангажиран. В някои региони ангажираните висши
ръководители са два пъти повече от ангажираните сътрудници. Редица фактори
могат да оказват влияние тук: по-голяма власт и контрол над работата,
непосредствено участие при вземането на стратегически решения, както и зрелостта
и разбирането какво е важно за тях и как да го постигнат. Друго възможно обяснение
на тази зависимост е, че хората, притежаващи инициативност и яснота по
отношение на това, което искат да постигнат, е по-вероятно да бъдат повишавани.
Нивата на ангажираност са по-високи сред по-възрастните
служители. В повечето региони на света поколението Y (милениум поколението,
родени между 1978-1994) са сред най-слабо ангажираните. В повечето случаи
младите служители изпълняват роли, намиращи се по-ниско в йерархията, което
корелира с по-ниските нива на ангажираност, както е посочено в предишния
параграф. Друго възможно
обяснение е, че двадесет и няколко годишните
сътрудници често имат нереалистични представи за своето кариерно израстване,
като в същото време им липсва яснота относно техните силни стани, цели и
предпочитани условия на работа. Това е и причината те трудно да постигат
максимална удовлетвореност или да имат съществен принос към работата.
Полът оказва влияние, но не във всички региони. Нивата на
ангажираност при мъжете и жените в Северен Америка и Европа не се различават
значително. Най-големите различия между половете се появяват в Индия (11
пункта) и Китай (9 пункта). И в двата от тези случаи мъжете имат по-високи нива на
ангажираност отколкото жените.
BlessingWhite провеждат редица интервюта със специалисти в областта на
човешките ресурси и организационното развитие. Според тях нивата на
ангажираност би трябвало да намаляват с увеличаването на големината на
компанията. В действителност размера на организацията няма ясно изразена
връзка с нивото на ангажираност.
Резултатите от изследването показват, че служителите, които са в
организацията от повече от 3 години имат по-високи нива на
ангажираност. От значение е да се отбележи, че тази продължителност е до
голяма степен в пряка връзка с възрастта и заеманата позиция (голяма част от
младите сътрудници са в компаниите от по-малко от 3 години). В резултат от това не
може да се счита със сигурност, че нивото на ангажираност зависи изцяло от стажа.
Ангажираните служителите в отделите, които са пряко свързани с
клиентите
и имат
решаващо значение
при
изпълнението
на
краткосрочните цели, са като съотношение повече от тези в останалите
отдели.
Нивата на ангажираност са се повишили. Въпреки рецесията нивата на
ангажираност са останали сравнително стабилни в сравнение с тези преди нея. В
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действителност те са се увеличили във всеки един регион на света. В Австралия/
Нова Зеландия, Европа и Китай има най-голямо повишение. Тези резултати може да
изглеждат нелогични на фона на трудния бизнес климат и драстичните мерки,
предприети от много организации в отговор на рецесията, но редица други
проучвания, проведени през последните няколко години, показват подобни стабилни
нива на ангажираност.
По-малко от две трети (61%) от респондентите в целия свят
отговарят, че планират да останат в организацията, в която работят,
през следващите 12 месеца. Броят на служителите, които планират да останат, е
най-голям в Югоизточна Азия (73%) и най-малък в Европа (48%). Въпреки
разрастващата се икономика, в Индия само един на дванадесет души (8%) активно
търси работа другаде.
Фигура 4. Резултати от въпроса: „Ако приемем, че имате избор, бихте ли
продължили да работите за организацията през следващите 12 месеца?”

2010 спрямо 2008 г.
Спрямо 2008 г., през 2010 г. във всички региони с изключение на Югоизточна
Азия все повече служители отговарят, че „в никакъв случай” не биха останали при
работодателя си. В Китай броят на хората, планиращи да напуснат, се е увеличил
три пъти до 16%, като през 2008 г. този процент е бил 5. В Северна Америка, той се
е увеличил почти двукратно (13% срещу 7%). Освен това при проведените
интервюта компаниите заявяват, че текучеството е тясно свързано със заявеното
намерение на служителите да останат.
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В сравнение с 2008 г. във всички региони все повече служители, попадащи в
групите на „ангажираните”, „почти ангажираните” и „недоволните”, планират да
напуснат организацията, в която работят. Тези резултатите се препокриват с други
скорошни проучвания, направени в тази област. Корпоративният изпълнителен
съвет, например, констатира значително увеличение на броя на талантливите
служители, които търсят работа другаде в периода след рецесията. Резултатите
показват, че 25% от тези хора имат желание да сменят работодателя си. [4]
Повечето хора остават заради естеството на работа, но напускат в
търсене на по-добри възможности за кариера.
Основната причина, поради която служителите остават на работа, е:
"Естеството на работа. Харесва ми това, която правя.” Този резултат подкрепя
изследването на BlessingWhite за кариерното развитие, което показва, че хората
търсят работа, която е значима и/или предизвикателна, преди да вземат предвид
материалните стимули като заплата, бонуси или повишения. На второ място в
Азиатско-Тихоокеанския регион сътрудниците са посочили: "Кариерата ми. Имам
големи възможности за развитие и напредък тук." В Северна Америка и Европа „Работните условия. Гъвкаво работно време, работа от вкъщи и др.". В Индия и
Северна Америка отдадеността към организационната мисия е също основен
фактор.
Както и през 2008 г. твърдението "Моята кариера. Отсъстват възможности за
развитие и напредък тук" е основната причина, поради която служители от целия
свят напускат настоящия си работодател. На второ място в Азиатско-Тихоокеанския
регион, с изключение на Австралия и Нова Зеландия, е посочено желанието да
печелят повече, а в Европа - желанието за промяна.
Още повече, ангажираните служителите в повечето региони остават заради
това, което те дават на организацията - те харесват това, която правят и са в
състояние да допринесат за успеха на компанията. Неангажирани сътрудници
остават заради това, което те получават - сигурност на работното място по време на
рецесия, желана заплата и бонуси, добри работни условия или развитие в
кариерата. Това откритие потвърждава разбирането, че намерението за оставане е
пряко свързано с отдадеността и готовността за полагане на дискреционни усилия.
Тъй като основата на модела на ангажираността на BlessingWhite е
интеграцията на удовлетвореността от работата с приноса на служителите, един от
въпросите в анкетата е свързан именно с избора на фактор, който в максимална
степен би повишил тази удовлетвореност.
В съответствие с резултатите от 2008 г., два фактора са начело в почти
всички региони при всяко ниво на ангажираност: "Възможности за професионално
развитие и обучение " и „Повече възможности да върша това, което правя найдобре.” И отново „По-добри отношения с моя мениджър.” е сред най-рядко
избираните възможности.
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Фигура 5. Фактори за удовлетвореността по региони - „Измерете варианта,
който в най-голяма степен би повишил удовлетвореността ви от работата.”

Тук трябва да се отбележи и нещо много съществено. Въпреки че кариерното
развитие е основен фактор за ангажираността, твърдението: "Имам възможности за
кариерно развитие в тази организация." получава един от най-ниските резултати в
проучването. Само половината (52%) от служители по целия свят са съгласни или
напълно съгласни с това твърдение. Нищо чудно, че липсата на възможности за
растеж и развитие са сред основните причини, поради които служителите напускат.
Много от ръководителите на организациите, участвали в проучването,
изразяват недоумение защо техните компании са получили толкова ниски оценки по
този показател. Един от възможните отговори е, че голяма част от служителите, за
съжаление, нямат ясна представа за това какво представлява кариерата и кои са
факторите, които биха увеличили тяхната удовлетвореност от работата.
Принос на служителите
Факторите, оказващи най-голямо влияние върху приноса на служителите не са
еднакви за различните региони. В по-развитите икономики на Северна Америка,
Европа, Австралия и Нова Зеландия, "повече ресурси" е най-често давания отговор,
докато в бързо разрастващите се икономики на Индия и Китай възможностите за
развитие и обратна връзка са ключовите движещи сили.
Отговорите на респондентите също варират според техните нива на
ангажираност, възрастта, отдела, в който работят и индустрията. Така например
неангажираните служители търсят по-голяма яснота, относно приоритетите на
организацията.
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Фигура 6. Факторите за принос на служителите по региони - „Изберете
варианта, който в най-голяма степен би подобрил вашата ефективност”

Заключение
Моделът на BlessingWhite отразява до голяма степен разбиранията за
ангажираност
на
служителите.
Консултантската
компания
представя
удовлетвореността от работата като един от основните индикатори за постигане на
високи нива на ангажираност. Но той не е достатъчен, понеже не винаги съществува
пряка връзка между двете понятия. Така един служител може да получава всичко,
което желае (висока заплата, бонуси, платени отпуски), без задължително да има
реален принос към резултатите на отдела / организацията.[5] Именно поради тази
причина BW включват в своя модел и индивидуалния принос.
Докато голяма част от откритията на консултантската компания потвърждават
предишни изследвания в тази област, има и такива, които им противоречат.
•
Нива на ангажираност: BW потвърждават откритията на Gallup, че помалко от една трета от служителите са ангажирани - BW - 31%, Gallup - 28%.
•
IES, BlessingWhite и Gallup потвърждават, че има силна корелация
между нивата на ангажираност и възрастта. Както резултатите на IES, така и тези на
BlessingWhite показват, че служителите с най-високо ниво на ангажираност са тези
във възрастовата група 60+. Разликата тук се изразява в това, че според
BlessingWhite ангажираността нараства с увеличаване на възрастта, докато IES са
на мнение, че тази зависимост е обратна. BW поддържат тезата, че поколението У
са най-слабо ангажирани.
•
И трите консултантски компании потвърждават, че колкото по-високо в
йерархията е един служител, толкова по-вероятно е той да бъде ангажиран.
•
Не могат да се направят генерални изводи за влиянието на пола върху
ангажираността. В някои региони мъжете са по-ангажирани, а в други е обратното.
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•
Възможността за кариерно развитие и обучение е сред основните
фактори, оказващи влияние върху удовлетвореността.
Причините за получените разминавания в резултатите на различните
изследователски организации най-вероятно се дължат на това, че не съществува
единна методика за измерване на ангажираността, както и че резултатите са
получени от изследвания проведени през различни години - BW - 2011г., Gallup 2005 г., IES - 2004г.
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ДЕЛОВЫХ ИГР
Наталья Логинова к.э.н., доцент Санкт-Петербургский государственный
инженерно-экономический университет
ON THE DEVELOPMENT OF BUSINESS GAMES
Natalia Loginova PhD, associate professor, Saint-Peterburg State University
of Engineering and economics
Резюме:
В
докладе
представлены
результаты
теоретических
исследований автора в области разработки деловых игр, используемых на
семинарских и практических занятиях в университете с целью выявить
особенности их организации и проведения.
Ключевые слова: деловая игра, роль, сценарий
Abstract: The report presents the results of theoretical studies of the author in the
development of business games used in seminars and workshops at the university in order
to reveal features of their organization and conduct.
Keywords: business game, role, scenario
В настоящее время в России в связи с переходом на Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
третьего
поколения
был
актуализирован вопрос
о возрастании требований к образовательной и
профессиональной подготовке выпускников. При этом акцентируется внимание на
усилении индивидуального подхода, развитие творческих способностей будущих
бакалавров и магистров, опираясь на их самостоятельную работу, активные формы
и методы обучения. Одним из наиболее эффективных методов активного обучения
являются деловые игры.
Деловая игра – форма воссоздания профессиональной деятельности
специалистов с помощью моделирования систем отношений, характерных для
данного вида практики.
Проведение
деловой
игры
предполагает
развертывание
игровой
деятельности студентов на базе соответствующей социально-экономической
модели, воссоздающей условия и динамику практической деятельности.
Характерными признаками деловой игры являются: моделирование
различных процессов деятельности по выработке управленческих решений; четкое
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распределение ролей между участниками; взаимодействие всех участников;
наличие единой цели у всех участников; различие задач у всех участников при
выработке управленческих решений; коллективная выработка решений участников
по ходу игры в условиях ограничения времени; многоальтернативность
выработанных решений, принятие единственного решения из множества; наличие
управляемого эмоционального напряжения; наличие четко разработанной системы
индивидуального и группового оценивания.
Основными отличиями деловой игры от других активных методов обучения
являются: наличие гибкой структуры (ни одна игра, при одинаковом сценарии, не
может быть досконально повторена); неограниченный выбор объектов приложения
деловой игры; возможность введения спонтанно возникающих ситуаций.
Основными принципами создания и использования деловых игр в учебном
процессе являются: развитие творческого профессионального мышления, которое
выражается в способности к анализу возникающих на практике
ситуаций,
постановке, решению и обоснованию субъективно новых для студентов
профессиональных задач; имитация конкретных условий и динамики их развития в
отношении бизнеса и людей; достижение игровых и учебных целей с акцентом
последних (30:70); характер ролевого взаимодействия, развертываемого в
соответствии со сценарием деловой игры; наличие диалога (двустороннего) и
мультилога (многостороннего) общения между участниками деловой игры,
обеспечивающего возможность выработки индивидуальных и коллективных
альтернатив.
Реализация указанных принципов позволяет результативно конструировать
сценарии и применять деловых игр в учебном процессе для формирования
личностных, деловых качеств и профессиональной коммуникативной компетенции
будущих специалистов.
В соответствие с приведенной схемой описание деловой игры предполагает
следующие направления.
1. Описание объекта игрового моделирования. Для этого необходимо
определить его характеристики и параметры, а также начальные условия
функционирования и направления последующего развития. Полнота и глубина
описания
объекта
игрового
моделирования
определяются
спецификой
поставленных целей и решаемых задач в деловой игре.
2. Описание среды (условий функционирования объекта). Предполагает,
например, характеристику прилегающей местности, возможности предприятий
партнеров по обеспечению материальными ресурсами, уровень материальной
обеспеченности работников, социальную напряженность в регионе и т.д.
3. Описание игрового комплекса. Игровой комплекс имеет достаточно
сложную иерархическую структуру и может предусматривать следующие элементы:
в системе индивидуальной деятельности – руководство игры, конкретная роль
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отведенная участнику и т.д.; в системе коллективной деятельности – руководство
игры, игровые группы, арбитраж, экспертиза и т.д.
Рис. Функциональная схема деловой игры
Функциональная схема деловой игры представлена на рис.
Цель
деловой игры

Система
оценивания
деятельности
участников деловой
игры

Ограничения

Система общения
участников игры

Система оценивания
индивидуальной
деятельности
участников
деловой
игры

Сценарий
деловой
игры

Система индивидуальной
деятельности
Система коллективной
деятельности

Система оценивания
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деятельности
участников
деловой
игры

Игровой комплекс

Система ценностей
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оптимальности

Этические
нормы

Начальные
условия

Объект игрового
моделирования
Условия функционирования

4. Описание начальных условий представлено структурой самой деловой
игры: последовательностью заданий, которые должны в те или иные моменты
времени отрабатываться ее участниками. Поэтому в описании деловой игры
обязательно должны быть указаны не только ее содержание, но и временной график
всех этапов игры.
5. Описание контуров обратной связи, которые позволяют результативно
регулировать происходящие процессы. В деловой игре такими контурами являются:
внешняя обратная связь (система оценивания деятельности участников); внутренняя
обратная связь (интерпретация и принятие участниками предложенных ролей;
моральная, профессиональная готовность к исполнению предложенных ролей и
т.д.).
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6. Описание целей деловой игры, критериев оптимальности,
ограничений. По сравнению с реальным объектом, который является прототипом
предлагаемой модели, в деловой игре возможны следующие допущения:
уменьшение числа подразделений; сокращение номенклатуры услуг, работ;
упрощение технологических процессов, округление и укрупнение норм выработки,
плановых показателей; конструирование условной отрасли или условных
обобщенных межотраслевых объектов управления; отнесение игрового времени к
любому периоду; пропуски в игровом времени – например, переход от начала смены
непосредственно к ее концу; замедление времени; сокращение числа работников и
т.д.
А заключение, подчеркнем, что внедрение деловых игр в образовательный
процесс является трудным и достаточно тонким делом, поскольку требует от
разработчиков и руководителей не только желания, но и определенных качеств.
Литература
1. Бельчиков Я.М., Бирштейн М.М. Деловые игры. – Рига: Авотс, 1989.
2. Бирштейн М.М. Основные направления развития деловых игр // Деловые игры в
мире. – СПб.: СПбИЭИ, 1992.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ПРОЦЕСА НА
ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “БИЗНЕС
АДМИНИСТРАЦИЯ”
х.преп. Даниел Панчев, УНСС
USING INTERACTIVE METHODS IN THE TRAINING PROCESS OF
STUDENTS FROM BUSINESS ADMINISTRATION
Daniel Panchev, part – time lecturer, UNWE
Резюме: В доклада се изяснява същността на интерактивните методи на
обучение, разглеждат се някои от най-използваните методи, както и тяхната
полезност по време на семинарните занятия на студентите от спец. “Бизнес
администрация” при факултет “Управление и информатика”, Университет за
национално и световно стопанство – София.
Ключови думи: интерактивни методи, ролева игра, групова работа,
брейнсторминг, дискусия
Abstract: The report clarifies the nature of interactive teaching methods, presents
some of most using methods, as well as its usefulness during the seminars of students
from “Business administration”, “Management and informatics” faculty, University of
National and world Economy - Sofia
Key words : interactive methods, role plays, group work, brainstorming, discussion
Динамичните промени в глобалната икономиката, изменящите се социално –
икономически условия и ускореното развитие на Информационните и
комуникационни технологии налагат използването на нови методи в процеса на
обучение на студентите от ВУЗ-овете в РБългария, в частност на студентите от
специалност “Бизнес администрация”. В педагогическата практика все повече се
налага тенденцията на използването на т.нар интерактивни методи, които
стимулират процеса на учене и мотивират в по-пълна степен студентите към
усвояването на учебния материал.
Същност и необходимост от използване на интерактивни методи
Интерактивни са методите, основани на едновременното получаване на
знания, формирането на умения и изграждането на нагласи чрез поставянето на
младите хора в ситуации, в които могат да взаимодействат и след това да ги
обсъждат на основата на преживяното.
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Интерактивните методи целят повече и по-качествени взаимодействия между
самите обучител и обучавани. Те подпомагат личностното и професионално
развитие на участниците на основата на съпреживяване, диалог, съвместно
решаване на проблеми.
Интерактивните методи означават постоянно взаимодействие, постоянна
обратна връзка, постоянна ангажираност на участника, постоянно търсене на общи
решения.
Интерактивните методи предполагат и общ език на обучение, който по-лесно
се интериоризира от участниците, защото е изграден на основата на техните
преживявания и включеност в процеса на изследване на действителността.
В този смисъл интерактивните методи придават формата на съвременния
образователен процес но и отразяват същността му – изграждане на една нова
образователна действителност, основана на съвместното търсене, диалог,
обсъждане и намиране на решения.
В широкия смисъл на понятието интерактивните методи не представляват
конкретни техники и алгоритми, а цялостния процес на взаимодействие между
образователните актьори, при който образованието от статично, от йерархизирано
се превръща в процес, във взаимодействие, в постоянно разчупване на формите. Те
водят до съвместна дейност, те определят границите на тази съвместна дейност,
определят възможностите за действие и за свобода на образователните актьори.
Видове интерактивни методи
Най – разпространените интерактивни методи на обучение са групова работа,
презентация, решаване на казуси, модерирана групова дискусия, ролева игра,
симулация, брейнсторминг и т.н.
Груповата работа – тя създава условия за :


ангажираност на участниците през цялото време на обучение;



развиване във висока степен у участниците на умения за общуване;



наблягане на сътрудничеството, а не на съревнователния характер в

междучовешките отношения;


привикване на участниците да се изразяват и да отстояват правата

си, но и да споделят отговорностите си в група;


далеч по-навременна и ефективна обратна връзка за по-естествено

изследване на ефективността на използваните методи на обучение;
Дискусия – тя благоприятства развитието на интелектуалните умения на
студентите, има развиващ ефект, който се изразява в приемането на научни
аргументи, доказателства, факти. Прилага се когато студентите разполагат с
определен обем теоретични знания или умения. Дискусията осигурява вникване в
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същността на конкретния проблем, изгражда умения за отстояване на позиции и
толерантно отношение към останалите участници.
Игра - Разнообразява упражненията. Не притеснява участниците и е забавна
и привлекателна. Чрез забавните моменти много лесно се постига сплотеност в
групата и се осигурява по – отворена атмосфера на взаимно внимание. Игрите
спомагат и за ефективното насърчаване на комуникацията. Особено подходящ
интерактивен метод за по – свити студенти или за участници, които не се познават.
Изисква се време за обясняване на процедурата и правилата, както и за снабдяване
с необходимите материали. Увеличава интереса към обучението. Развива
самостоятелност у учащите. Формира базисни социални умения. Служи за трансфер
на знания. Игровата дейност за учебни цели се основава на следните принципи :
активност, динамичност, занимателност, работа в екип, обратна връзка,
резултативност, системност.
Казуси – решаването на казуси се използва за формиране на умения и
нагласи и се базира на реални жизнени ситуации или проблеми, представени устно,
чрез филм, аудио или видеозапис. Те водят до осъзнаване на предмета и интерес от
активно участие при решаването на проблеми. В процеса на решаването на казуси
учащите се учат един от друг. Често се използва работа в подгрупи, при което
участниците достигат заедно до общото разбиране на проблема и осмислят
необходимото поведение за неговото решаване.
Брейнсторминг (Мозъчна атака) – Методът на мозъчната атака (на
английски – brainstorming) се използва за стимулиране на творческата активност на
студентите по дадена тема или въпрос. Това е метод за решаване на нови проблеми
чрез предлагане на оригинални идеи. Брейнстормингът позволява на преподавателя
да оцени нивото на знания и способностите, усвоени от различни членове на
групата. Най-ефективно е прилагането му в крайните фази на обучението, когато
участниците притежават известни знания по темата, за да могат да създадат свои
идеи. Психологът А. Осбърн се счита за баща на класическата мозъчна атака. През
1953 година излиза неговата книга – "Приложно въображение" (Applied Imagination),
в която били описани принципи и процедури на творческото мислене.
Правилно организираната мозъчна атака включва три задължителни
етапа:
1. Предварителен етап - постановка на проблема. В началото на втория етап
проблемът трябва да бъде точно формулиран.
2. Генериране на идеи. Основният етап, от който много зависи успехът на
цялата мозъчна атака. Затова е важно да се спазват правила през този етап.
Те могат да бъдат следните:
- главното е количеството на идеи, като не се налагат никакви ограничения,
защото колкото по-голямо е количеството, толкова по-високо ще е качеството при
творческото решение на проблема;
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- пълна забрана по отношение на критиката, а също и на положителната
оценка, до момента, в който не се изкажат всички идеи;
- след като се дадат всички предложения, необичайните, оригиналните и даже
абсурдните идеи, се приветстват, както и аналогиите;
- следва комбиниране и подобряване на всяка идея: първоначалните идеи
могат да се развият, а старите - да бъдат модифицирани, изменени или обединени
от новите;
- задължително е отсъствието на злокачествени конфликти и налагане на
лидери;
- равноправно участват всички, което включва даване на думата на плахите
участници и задържане на най-активните и авторитетните;
- йерархически се провеждат на обсъжданията: в началото максимално
широко, а след оценка на перспективността на вариантите се стеснява чрез подбор
на най-добрите;
- използва се демократичен стил на провеждане на метода от страна на
водещия, който влиза в ролята на посредник и е отговорен за успешното
провеждане на метода, за който се изисква създаване на творческа, целенасочена и
безконфликтна атмосфера и умение да се направлява ходът на дискусията
3. Групиране, подбор и оценка на идеите. Този етап често се забравя, но
именно той позволява да се подберат най-ценните идеи и да се види окончателният
резултат от мозъчната атака. През този етап, за разлика от втория, оценката не се
ограничава, а напротив – приветства се. Методите на анализа и оценките на идеите
могат да бъдат най-различни.
Разновидности :
Фиктивен групов похват - това е тип мозъчна атака, която насърчава
равнопоставеност между всички участници в процеса. Използва се за създаването
на подреден списък от идеи. Всеки участник записва идеята си анонимно. След това
ръководителят на групата събира идеите и всяка от тях се подлага на гласуване от
групата. Гласуването може да е много простично - например с вдигане на ръка в
подкрепа на идеята. Този процес се нарича дестилация. След дестилацията идеите,
които са най-високо в класацията може да се подложат на мозъчна атака в групата
или в по-малки подгрупи. Понякога идеи, които са отпаднали в по-ранен етап на
оценяване, могат отново да се върнат за обсъждане след преоценка на идеите.
Техника на преминаване през групата - всеки човек от групата записва на
листче една идея и подава листчето на следващия човек в посока по часовниковата
стрелка, който съответно добавя някакви мисли по идеята. Това продължава докато
всеки си получи обратно собственото листче. След този процес е доста вероятно
групата да е прегледала обстойно всяка идея.
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Електронна мозъчна атака - това е компютъризиран вариант на мозъчна
атака. Може да се реализира чрез електронна поща, уеб базиран или peer-to-peer
софтуер. Ръководителят на екипа изпраща въпросите до участниците в екипа и
всеки от тях му изпраща независимо своите идеи. След това ръководителят на
групата събира списък от тези идеи и го изпраща на групата за обратна връзка. Едно
от предимствата на електронната мозъчна атака е, че позволява участието на
повече хора, отколкото нормално биха могли да участват в стандартна сесия на
мозъчна атака
Допитване с картончета – този метод намира широко приложение на всички
етапи на учебния процес :

на начален етап – може да бъде използван за проучване очакванията
на участниците от обучението

по време на обучението – използва се от преподавателя за диагностика
на знания и умения на учащите, за решаване на дискусионни въпроси, както и
събиране на идеи, мнения, решения и др.

в края на обучението – може да се използва за диагностика на степента
на овладяване на знанията и уменията и готовността те да бъдат прилагани на
практика, както и нивото на удоволетвореност на учащите от обучението и др.
Предимствата на метода са: анонимност и искреност на
многообразие на идеи и предложения, лесно изпълнение

мненията,

Начин на провеждане – преподавателят поставя проблема (темата) и я
записва на видно място. Определя време за размисъл или началото на
изпълнението на задачата. Предварително са раздадени картончетата и маркери на
учащите. Те записват на тях своите идеи, решения като на едно картонче се записва
една идея (решение) с големи букви, за да може са чете от всички.
Всеки участник забожда картончетата си на дъската абсолютно
произволно. Преподавателят поканва един „Доброволец” за обобщаване на
информацията. Той прочита високо и ясно написаното на картончетата. Това е
гаранция, че групата е запозната с всички мнения. След това се групират
картончетата по определени признаци (критерии). По този начин се образуват
клъстъри (редици или групи) от сродни мнения и идеи. На отделни картончета (поголеми и с различен цвят) се записват общите критерии за групиране и се закачват
над клъстърите като заглавия. Накрая се обобщават резултатите от работата.
Симулация - това е възстановка на реални ситуации от миналото, с цел
пресъздаване на условия, предпоставки и последици, реално съществували в
миналото, но възстановени днес с оглед постигане на конкретни образователни
цели. Историческите симулации са опростена възстановка на процеса,
преодолявайки сложността и многообразието на реалния свят и концентрирайки се
до онези елементи, които са в съзвучие с целите на учебната програма и процеса на
обучение.
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Ролева игра – при нея на студентите се дава предварителна информация и
от тях се изисква да се вживеят в съответните роли.
Използването на ролеви игри се използва със следните цели :
– за диагностика: изпълнението на роли показва как студентите реагират в
определени ситуации; кога показват агресивност, пасивност или се оттеглят;
– за вземане на решение: ситуациите може да се сменят и да се обсъждат
последиците;

за упражняване на определени умения: развиват се умения за правилно
изразяване и за междуличностни взаимодействия;

за промяна на отношението: при смяна на ролите има възможност да се
преоцени ситуацията, да се разберат недоразуменията, противоречията и да се
изгради ново отношение (в играта „Съдебен процес” отношението е различно, ако си
обвиняем или обвинител); различните роли показват противоречивата същност на
живота;

за самооценка: студентът се сблъсква с различни мнения за него самия,
с различни впечатления, проблеми; може да осъзнае силните и слабите си страни и
да работи върху тях.
Ролевите игри стимулират чувствата на учещите се, активизират мисълта и
въображението, засилват евристичната ориентация на цялостното поведение и в
известна степен го моделират. Отражението им върху цялостния живот на групата, в
която се използват, е благоприятно. Когато когнитивният момент в тях е водещ, те
облекчават процеса на ученето.
Симулациите и ролевите игри са твърде близки на студентите особено в
ерата на компютърните игри и Интернет.
Използване на интерактивните методи в процеса на обучение на
студентите от спец. Бизнес администрация на УНСС - София, уч. година 2010/11
По време на семинарните занятия по предмета “Организационно поведение”
студентите имаха възможност да участват в различни игри, симулации и дискусии. В
края на семестъра всеки един от тях попълни индивидуална анонимна анкета, с
която оцени процеса на обучение. Анкетирани са 48 студента. По - долу са
представени малка част от техните мнения :
Въпрос : Какво ви хареса в курса по ОП, в частта – упражнения ?
“Начина, по който се презентатираше информацията и учебният материал,
игритe, които разведряваха атмосферата, лесната комуникация с асистента,
възможността за Feedback...”
“В упражненията по ОП ми хареса начина на тяхното провеждане, защото е
доста по-различен и забавен от другите упражнения”
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“Упражненията ми харесаха, защото бяха разчупени. Заедно
забавлението и игрите научихме всичко важно в предмета Орг. поведение”

със

“Хареса ми това, че като цяло беше по-различно и интересно в сравнение с
другите упражнения. Методът за обучение е новаторски и се наблягаше повече на
практически примери, което е много полезно за нас”
“Различните неща, които правехме, забавлявахме се докато ги правим.
Интересните неща за научаване.”
“Хареса ми интерактивният начин на провеждане на занятията. Отличава се
от останалите упражнения, което донякъде ме стимулира да присъствам.”
“Развивахме работата
поставените задачи”

в

екип

и

имаше

мотивация

да

изпълняваме

“Хареса ми, че упражненията ни бяха много забавни, интересни и много по –
разчупени от обикновените. Имаше игри, презентации и дискусии”
“В упражнението ми хареса това, че се провежда по различен и нестандартен
начин. Атмосферата при провеждането му беше предимно приятелска и
отношението не беше преподавател – студент, а колеги”
Цитираните мнения на студентите показват ясно положителната нагласа и
повишена мотивация да участват активно и да се учат чрез интерактивни методи.
Някой от тях акцентират върху постоянната обратна връзка и отношението “колега колеги” вместо традиционното “ преподавател – студенти” – две основни черти на
интерактивното преподаване.
В заключение може да кажем, че в този нов свят образованието трябва да
създаде нова, творческа, интересна и значима за младия човек атмосфера. Тази
атмосфера може да бъде постигната чрез по-активното включване на интерактивни
методи в процеса на обучение.
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ИГРОВИ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИЕТО
Теодора Цанева, доц. д-р инж. Ангел Марчев, гл. ас. д-р Ангел Марчев,
мл, УНСС
Резюме: Темата на настоящата работа е „Игрови подход в управлението”.
Темата е нова и не са правени достатъчно разработки към този момент. Целта
й е да изследва и разкрие как прилагането на игрови подход в управлението на
една организация би стимулирало ангажираността на служителите към
работата, тяхната ефективност и продуктивността като цяло. „Психологията
на играта и технологиите са до голяма степен релевантни с бизнеса” [9, с.13].
Игровият подход предлага уроци за тези, в чиято работа присъстват подбор,
наемане, обучение, задържане, лидерство, екипи, оценка, сътрудничество и
иновации. Тези уроци са приложими във всички бизнес функции - продажби,
маркетинг, проучване, разработване, производство и управление. Игрови подход
авторите назовават една обощена идея за игрови елементи и механизми под
формата на игрова атмосфера и/или софтуер в една работна среда (офис).
В работата вниманието е насочено към елементите и механизмите на
играта, които биха могли да бъдат приложени в управлението с цел повишаване
на ангажираността, продуктивността и ефективността на служителите.
Избирането на тази тема за тема на дипломна работа е провокирано не само от
нейната актуалност напоследък, но и от личната убеденост на авторката, че
във всяка организация независимо от нейната големина, е нужно да бъдат
приложени игрови принципи и елементи, за да се постигне по-голяма
ангажираност на служителите и повишаване на производителността. А именно
игровият подход демострира един инновационен и различен поглед към
управлението, който може да предложи нови техники и методи към
организирането на работата така, че тя едновременно да носи удовлетворение
за служителите и дивиденти на работодателите.
Ключови думи: Игрови подход, игра, Игрова среда в офиса, Онлайн игра,
Игрови софтуер за бизнеса
Дефиниции на играта, произход и какво означава да играеш.
„Играта е най-приятният начин за учене, най-естественият подход за
развитие, най-сигурният път за усъвършенстване” [8]
Настоящата теза разглежда една нова и актуална идея – как прилагането на
игрови подход в управлeнието създава силна ангажираност на служителите към
работата и повишава тяхната производителност. Предложенията, които ще бъдат
разгледани се основават на нови изследвания за това как действат игрите, както и
на бизнес литература за важни нови предизвикателства, тъй като работата се
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предефинира в една електронна ера на глобална конкуренция и несигурна
икономика [9, Вложка].
За да бъде осмислено по-добре гореспоменатото твърдение е необходимо да
бъде изяснена същността на понятието игра и съвременните тенденции, свързани с
игрите.
Съществуват различни дефиниции за това какво е игра.
Лудвиг Витгенщайн (Ludwig Wittgenstein, академичен философ) е един от
първите, който разглежда понятието игра. В неговите „Философски изследвания”
(1953г.) „Витгенщайн стига до заключението, че хората влагат в термина игра набор
от различни човешки дейности, които носят един на друг само това, което можем да
наречем семейни прилики. Игрите и до ден днешен се използват за предаване на
знания и опит от родители на техните деца” [10].
Според дизайнера на компютърни игри Крис Крофърд играта е: “интерактивна,
целенасочена дейност, с активни представители, които да играят едни срещу друг и
в която играчите могат да си влияят взаимно” [10].
"Играта е система, в която играчите се занимават с изкуствени конфликти,
определени от правила, която води до измерими резултати" [10]. Дефиницията е
според Кати Селен - дизайнер на игри, преподавател и изпълнителен директор на
Институт за игра (Institute for Play) и Ерик Зимерман - дизайнер на игри, съосновател
и изпълнителен директор на Геймлаб (Gamelab).
Произход на играта.
„Играта съпровожда човечеството още от зората на неговото възникване, а
всеки човек започва да играе още от най-ранна възраст и продължава да играе през
целия си живот” [11].
Историята на играта датира от ранни времена. Според древногръцкия историк
Херодот преди около 2500 години е изобретено първото игрово оборудване,
проектирано от човешки същества, а именно древни зарове, направени от овчи
стави. Това е историята за това кой е изобретил игрите и защо. „Според Херодот
игрите, особено игрите на зарове, били изобретени в царство Лидия по време на
глад” [12].
Във връзка с произхода на играта е необходимо да се разгледа и друг
източник, засягащ темата. „Играещият човек” (или “Homo Ludens”) е книга, написана
през 1938 г. от холандски историк, теоретик на културата и професор Йохан
Хьойзинга (Johan Huizinga). „Той обсъжда значението на игровия елемент на
културата и обществото. Хьойзинга използва термина "Игрова теория"( “Play Theory”)
в книгата за определяне на идейното пространство, в което играта се случва.
Авторът излага предположението, че играта е първостепенно и необходимо (макар и
не достатъчно) условие за генериране на културата” [13].
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В предисловието на книгата Хьойзинга обяснява: "... не ми е цел да
определям мястото на играта между всички други прояви на културата, а по-скоро да
установя доколко културата носи характера на игра” [13].
Същността на играта е двусмислена.
„Играта има двусмислено значение” [9, с.175]. Какво означава да играеш?
Едно класическо обобщение от сериозната литература за играта прави заключение,
че смисълът на играта е двузначен. Браян Сътън-Смит започва обширен преглед с
наблюдението, че "...ние всички играем от време на време и, че ние всички знаем как
играта ни кара да се чувстваме. Но когато става въпрос даване на изявления за това
какво е играта, ние изпадаме в глупост” [14]. Централната неяснота (Сътън-Смит
озаглавява книгата си „Двусмисленоста на играта” или “The Ambiguity of Play”) се
състои в това, че играта едновременно изглежда това, което е, и в същото време не
е това, което е. Например когато малки животни се хапят помежду си по време на
игра, игривите захапки означават истинско хапене, но всъщност не са истинска
захапка [9, с.175]. И тук трябва да бъде направено разграничението, че примера се
отнася за дребни бозайници, тъй като според научни изледвания рибите и
земноводните (динозаврите) не си играят. Играта започва да се проявява като
съзнателна дейност едва при дребните бозайници и приматите [15].
Традиционните възгледи и новите идеи за играта.
“Колко сериозно се възприема термина "игра" когато се отнася до работата?
Има съществено различие между класическите и новите идеи за работа и игра” [9,
с.174].
Отношение на традионната школа.
Гледната точка на класическата (традиционна) школа може да се представи
със следните твърдения:
•
Играта е отклонение, което те изважда колкото е възможно повече от
бизнеса;
•
Играта е лекомислена, неуправляема и неподходяща за постигането на
сериозни цели;
•
Тя е организирана дейност, обикновено практикувана за удоволствие и
понякога се използва като образователно средство;
•
„Играта се различава от работата, която обикновено се извършва за
възнаграждение, и от изкуството, което е по-често израз на естетически и
идеологически елементи” [10];
•
„За много хора думата игра омаловажава високите цели” [9, с.174].
Съвременни идеи за игрите
Според новите (съвременни) идеи за играта:
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•
Играта като понятие е важно условие, което определя удоволствие в
сериозната работа;
•
Играта позволява на работата да се издигне над чувството за време и
място и да произведе фокусирана концентрация. Времето лети, когато човек се
забавлява, една поговорка, която хората често казват смутено, сякаш за смекчаване
на реакцията, че забавлението няма място по време на работа. Но когато
ангажираността намалява или изчезва, думата игра се прокрадва отново в сериозен
разговор – например, когато хората напускат защото „Просто не се забавлявам
вече”. Сред тези, които изучават тази област, играта изглежда доста сериозна [9,
с.174].
•
„Играта не е несериозна и не означава просто забавление и смях.
Играта е изключително сериозна концепция, която философи, педагози и психолози
са единодушни, че е от решаващо значение за всичко, от интелектуалното развитие
до обучението и създаването на култура” [9, с.14 – 15].
Всъщност, разликата между игра и работа не е толкова разграничима. „Много
игри, също се считат за работа (като например професионални играчи в областта на
спорта) или изкуството (като пъзел или игри, включващи художествено
оформление)” [10].
Настоящата статия се основава на съвременните идеи за играта и на
убеждението, че посредством прилагане на игрови подход би могло да се постигне
по-голяма ангажираност и продуктивност на работната сила. Под понятието игра ще
се разглеждат масовите мултиплейър онлайн ролеви игри (ММОPИ или за по-кратко
само масови мултиплейър игри - ММИ).
Тезата е вдъхновена от този жанр игри, защото те изискват изключителна
работа в екип, изготвяне на анализи на данни и стратегия, набиране на персонал,
оценка и задържане на най-добрите участници (играчи). Всичко това се случва в
едно обединение ("гилдия"), състоящо се от много индивиди, в сътрудничество с
хора, които имат взаимодопълващи се роли, които изискват координирани действия,
нововъведения, взимане на решения и лидерско поведение, което се случва бързо и
има ясни последици.
Авторите на книгата „Тотално ангажиране – Използане на игрите и
виртуалните светове, за да се промени начина, по който хората работят и
бизнеса изцяло” (в оригинал: „Total Engagement – Using games and virtual worlds to
change the way people work and businesses complete”) са убедени, че
„чувствителността на играта ще направи революция в работата. Не само сме
уверени, че игрите ще променят работата, но и, че те ще я променят към по-добро.
Появата на чувствителността на играта и технологията на работното място изглежда
неизбежна. Игрите са твърде забавни и твърде подобни на работата, която в
момента се извършва в предизвикателните реални условия, за да не окажат
влияние” [9, с.6].
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Жанрът масови мултиплейър онлайн ролеви игри като основа за
игровия подход.
Този тип игри се различават от традиционните видео игри. Може да се добие
представа за сложността и интерактивността на подобни игри от изброените
интернет страници. Това е списък на източници и уебсайтове, които съдържат
снимки, истории, текущи събития и тенденции. Страниците MMORPG
(http://www.mmorpg.com) и ZAM (http://www.zam.com/) дават обща информация за
различни видове ММОРИ. В Terra Nova (http://terranova.blogs.com) преподаватели и
проектанти пишат за тенденциите в MMOРИ. В Wikia (http://www.wowwiki.com)
информацията се актуализира от играч и съдържа полезна информация, която може
да бъдат приложена бързо по време на действие. В YouTube (www.youtube.com ) ако
бъде написано името на някоя популярна игра обикновено има стотици
видеоклипове, които биват показани (например, светът на Warcraft, EverQuest II, или
EVE Online). Всички игри имат въвеждащи филмчета (Intro), също достъпни в
YouTube.
Тези игри представляват разтегнати онлайн общности, в които играчите си
сътрудничат и се конкурират един срещу друг в реално време в рамките на визуално
богати триизмерни виртуални светове, които продължават да съществуват и да се
развиват дори и когато един играч го няма.
Типични, популярни игри от този жанр са изброените по-долу. Чрез дадените
им кратки характеристики се цели да бъдат разкрити принципите, върху които са
изградени и функционират, както и техните възможности. Изброените правила от
игрите са от значение за осмислянето на настоящата теза и как игровата динамика
от подобни игри могат да бъде пренесена в работата, за да се подобрят
производителността, ангажираността на служителите и бизнеса като цяло.
Нека бъде разгледана обективната реалност. „Всяка седмица, милиони хора 1 включително много от вашите служители - прекарват часове в играене на ММОРИ
със степен на ангажираност, която не внасят в работата. Това не са младежки
видеоигри - тук става въпрос за богати откъм история куестове с триизмерни среди,
хубави аватари и завладяващи цели и награди. Представете си ползата ако можете
да пренесете ключови елементи на дизайна на играта, вълнението на играча и
фокуса, който идва с него - в офиса. Какво ако служителите можеха да решават
проблемите на клиентите, да проектират нов софтуер или да конфигурират по-добри
продукти – докато работят вътре в една игрова среда” [9, Вложка].
Игровият подход в управлението цели да предложи нещо повече от
забавление по време на работа. И то не посредством постигане на по-добър
състезателен дух, когато човек се научи как да стреля по-добре или да побеждава
на блекджек, нито чрез използване на видео игри като инструменти за обучение.
Идеята е, че „някои хора скоро ще си вършат работата вътре в една игра, а много
1 Статистически данни за броя на играчите и големината на индустрията на игрите са представени в точка 2.5.2.
“Данни за индустрията на игрите” от дипломната работа.
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други ще процъфтяват в областта на информационните среди, които ще имат
функции, взаимствани от най-добрите игри в съвременния свят”[9, с.4.].
„Това е не е просто възможно” - както казват Байрън Рийвс и Джей Лейтън
Рийд (автори на книгата “Тотално ангажиране”) – „то е неизбежно” [9, Inlay].
Разглежданата идея за игрови подход в управлението, дава възможност да
бъдат представени аргументите за един нов инструмент, който към този момент е
само на път да насочи нововъведенията и практиките към работното място.
Тенденции, обуславящи приложението на игрови подход в управлението
Има две тенденции в настоящето, обуславящи подходящото приложение на
игровия подход към управлението на работата. Едната е по отношение на работата,
а другата – по отношение на дигиталната игра.
Състоянието на работната среда.
Нека бъде разгледана първата тенденция, касаеща текущо състояние на
работата и бизнеса като цяло и изискванията към тяхното бъдеще:
•
Глобалната икономическа криза създава трудности и стрес за
ръководители и служители, което е предпоставка за появата на нови пробивни
иновации от всякакъв вид.
•
Понастоящем бизнесът се задвижва от сложно, разпределено в
световен мащаб сътрудничество между хора, работещи с информация, намиращи се
понякога и в различни часови зони.
•
Глобалната конкуренция в условията на икономически спад се усилва и
продуктивността и ангажираността на служителите стават все по-критичен фактор за
успех.
•
Глобализацията, технологиите и икономиката създават нови
предизвикателства и възможности за предефиниране работната атмосфера и
работата.
•
Независимо от това дали е време на икономическа нестабилност или
устойчива икономика, бъдещето на работата ще се отнася до ангажирането на
служителите, повече отколкото до тяхното контролиране [16].
Тенденциите в дигиталната игра.
Сложни ММОРИ се играят от милиони хора по целия свят. Най-младите от
играчите представляват едно ново поколение, което ще изисква различни подходи
и технологии, когато се присъединят към работната сила. Повечето от тях вече
работят, някои със сигурност във вашата компания. Те мислят за своя опит от игрите
когато вземат решения, които засягат вашата компания. 1

1 Проучване, проведено в IBМ показва, че опитът от игрите помага на служители при вземането на решения,
касаещи тяхната работа. Това изследване е по-подробно разгледано в т. 2.5.1. Връзка между лидерството и
игрите.
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„Компютърните играчи са част от едно поколение, определени като
Милениалс (от англ. Millennials), родени след 1980 г., за които цифровите
технологии, т.е. Интернет, компютърните игри, електронна поща, мобилните
телефони и чата са вплетени в почти всички дейности на тяхното ежедневие. Те се
характеризират като вещи с компютрите и технологиите. В резултат на това те са и
често се наричат Нет поколение (от англ. Net Generation – Oblinger, D., J., L.
Oblinger, 2005), Геймър поколение (от англ. Gamer Generation - Carstens, A., Beck, J.,
2005) и се считат за Цифрово поколение ( от англ. Digital Natives), защото са се
научили да говорят на езика на цифровите компютри, видео игри и интернет
(Prensky, 2001)” [17, с.1].
„Новите мултиплейър игри представляват едно високо ниво на покоряваща
интерактивност с големи перспективи за последващо усъвършенстване. Играта
притежава бързо темпо, постоянна обратна връзка, ясни нива и репутация. Има
завладяващи разкази и интересни методи за самостоятелно представяне на
личността в действието. И цялата игра зависи значително от сътрудничеството на
екипа” [9, с.7].
Игрите са една вълнуваща революция - инновации, които работят добре в
областта на забавленията в момента и биха могли да постигнат успех и в бизнеса.
Обвързване на работата и играта.
Срещата на работата с играта ще превърне „игровата технология в една
ценна бизнес платформа и в едно неизбежно присъствие в бъдещето на работата”
[9, с.6]. Целта е да се подпомогне преместването на игрови елементи и атмосфера
на работното място.
„Би ли могла истинската работа да бъде толкова забавна, колкото една игра?
Може да се наложи да бъде” [9, с.8]. „Тази среща може да създаде едно идеално
привеждане на индивидуалните цели в съответствие с организационните. За
бизнеса, производителността и удовлетворението от работата са ключови
показатели, а игрите могат да помогнат. Информационна работа от всякакъв вид от повтаряща се работа в кол центрове до затруднено сътрудничество в
разпръснати групи - могат да се възползват от технологията, която превръща
работата в завладяваща и забавна игра” [9, с.7- 8].
Не е трудно да си представим ефекта от прилагането на игровия подход към
управлението на една работна среда, дори да не притежаваме опит от подобни игри
(авторката също няма опит с подобен жанр игри - ММОРИ). Игровият подход
предлага принципи и функции, които да са лесни за възприемане и общовалидни.
Опитът на потребителя, осигурен от игровата технология предлага едно
изкусително решение за бизнеса. Внедрени в работната сила, елементите на игрите
могат да решат множество проблеми, свързани с духа, комуникацията и
разпределението, като усъвършенстват умения като анализа на данни, работата в
екип, подбора и лидерството.
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Доказателства, обуславящи подходящото време за приложение
Игровият подход се отнася за интересуващите се от игрите, но за скептично
настроените към стойността му във всякакъв друг контекст, различен от
развлечението. Някои хора се възхищават на начина, по който игрите фокусират
техните приятели, колеги и особено деца и юноши, но имат опасения за това дали
нещо полезно би могло да излезе от стотиците часове, прекарани онлайн. „Игрите
имат важни социални последици и нови проучвания показват, че трябва да им се
обърне съществено внимание. Обобщението е, че стереотипите често са погрешни,
особено щом се отнася до сложни онлайн игри” [9, с.13]. Някои играят твърде много
и е в тяхна вреда, но средно повечето играчи са физически по-здрави, работят поусилено, имат по-добри оценки, получават по-високи заплати и са по-социално
свързани, отколкото тези, които играят по-малко или изобщо не играят [18, с. 9931018].
Не всеки в една организация ще възприеме идеята за разглеждането на
игрите като начин за вникване в човешката природа, или за прилагане на игрови
подход към управлението на сериозна работа. Агентите на промяната ще имат
нужда от аргументи, доказателства, случаи и истории. Нека бъдат разгледани
конкретни доказателства за това, че играта има място и би била полезна на
работата.
Връзка между лидерството и игрите.
Има съществeни доказателства, че опитът на лидер в игра може да помогне в
работата. В IBM е проведено проучване посредством интранет бюлетин, чрез който
опитните геймъри, работещи в IBM били поканени да коментират връзката между
реално и виртуално ръководство [19]. Поканата влючвала обещание, че никаква
отрицателна оценка няма да се проведе срещу тях, ако признаят, че имат
значителен игрови опит. Проучването показва, че има 135 лидери в IBM, които са
също и виртуални лидери и ръководят свои гилдии. Обощени резултати от
проучването сочат, че повече от една трета от анкетираните (39%) смятат, че
ръководните техники в играта могат да се използват за подобряване на
ефективността на лидерството по време на работа. Относно идеята за нов дизайн
на работата анкетираните признават, че взаимстват най-добрите методи и ги
прилагат, когато ги сметнат за полезни. Някои твърдят, че игрите могат да бъдат
използвани като опитно поле за сложни уроци по лидерство.
Близо половината (49%) казват, че играта не само е свързана с реални нужди,
но също така, че тя е със сигурност е подобрила собствените им способности за
ръководство. 75% от IBM-емърите заявиха, че смятат, че игровият опит може да
засили лидерството сред по-голяма група от мениджъри, отколкото би било
възможно това с традиционните методи на обучение. Изследването е
доказателство, че игрите могат да бъдат от полза в работата.
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Данни за индустрията на игрите.
“Ако времето за изпълнението на задачата е добър измерител на интереса на
хората (и психолози твърдят, че е), тогава масовите мултиплейър игри са наистина
интересни” [9, с.21]. Една значителна група от играчи, които са на тридесет и
няколко години, повечето работещи на пълно работно време и семейни, играят
доста - малко повече от 25 часа на седмица [20, с.309-329] Това, сравнено със 7
часа на седмица за видео игри (например, спортни, състезания, борба) е доста
много. Очевидно има нарастване на ангажирането с масовите мултиплейър игри.
Тези игри са мощна сила, която може да бъде използвана в работата.
Ето някои подробности за парите, които те правят, за хората, които ги играят,
и за това колко време геймърите прекарват с тях и защо.
Хората плащат, за да играят. Една популярна игра събира 15 долара на
месец и има 11.4 милиона абонати (към месец март 2011г) [21]. Стотици милиони
хора по света имат аватар в някакъв вид онлайн мултиплейър игра. 1 Те играят с тези
персонализирани характери на компютри, игрови конзоли, домашно кино, мобилни
телефони и интерактивни кабелни системи.
Индустрията, отговаряща за този сектор е създала пазар, на стойност 4,9
млрд. щатски долара (по данни за БВП от 2009 г.) и е една от най-големите
категории съществуващи развлечения [22]. Основните игрови конзоли (включително
Xbox, PlayStation и Nintendo), продадоха хардуер за един милиард щатски долара
през 2007 г. Blizzard Entertainment (производител на игри) обслужва милиони
регистрирани потребители с най-популярната ролева игра на всички времена,
Светът на Warcraft. От ноември 2008 г., с пускането на най-новото разширение на
Светът на Warcraft има продадени 2,8 милиона копия в първите двадесет и четири
часа [23]. Strategy Analytics (организация за анализи) оценява, че в световен мащаб
пазара на онлайн игри е генерирал 3,8 милиарда щатски долара през 2006 г. и
прогнозира, че пазарът ще достигне 11.8 милиарда щатски долара в САЩ през 2011
г. и ще достигне годишен ръст от 25,5% през прогнозния период 2007-2011 [24].
Десетки милиони хора се показват редовно или от време на време като аватари във
виртуални светове като Second Life (http://secondlife.com/), където играчите създават
свои собствени дейности и търгуват с виртуална валута за цифрови активи, които
включват всичко от купуване на земя до изграждане на поведение.
Икономиката на играта не спира с абонаментните такси и продажбите на
софтуер. Съществува пазар за резервни части, игрови символи и артефакти на
стойност 1,8 милиарда щатски долара (продават се герои, магически меч или
парчета злато, които можете да получите в играта в мрежата срещу истински пари).
Това доказва, че цифровите активи са не по-малко ценни, отколкото така наречените
1 Данни за броя на хората, които живеят във виртуални светове и игри са пословично ненадеждни или липсват.
Кристиан Рено, в презентация за конференция, посветена на Виртуалните светове, в Сан Хосе, изчислява, че
общият брой на хората с аватари надвишава 400 милиона, т.е., ако бъдат използвани само данните,
предоставени от издателя на софтуера. Той отбеляза също, че тази цифра е вероятно твърде висока, но при
всички случаи е в стотици милиони. Основният акцент на презентацията е аргументът, че много по-добри
показатели са необходими преди тези технологии да могат да получат сериозно внимание в бизнеса.
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истински [25]. Като цяло това е един голям бизнес, който е приложим за големия
бизнес.
Демографски данни за потребителите на игрите.
Средният играч е на 37 години, което не е много повече от средната възраст
на населението (тридесет и пет). Хората в тридесетте си години съставляват найголяма част от играчите, шест пъти по-голям от броя на тийнейджърите, които
играят и три пъти по-голям от броя на студенти на възраст между 18 и 22 години
[22].
Около 80 % от играчите на онлайн мултиплейър игрите са мъже, въпреки че
едно проучване на игри като цяло показва, че над една трета от геймърите са от
женски пол [26], [22]. Около 60% от регистрираните потребители са мъже, а 60% от
най-активните потребители са жени (или поне използват женски аватари) [27]. Има
обаче и някои доказателства, че процентът на жените на някои места може би
намалява [28].
Противно на очакванията хората под 18 години играят най-малко (само 22
часа на седмица). С увеличаване на годините броят часове също нараства. Хората
над 40 годишна възраст играят около 30 часа на седмица [18, с.993-1018].
Взимайки под внимание данните и демографията за индустрията, се
забелязва обратна посока от стереотипа за младите играчи, които не са добре
образовани и бедни в икономическо отношение. Играчите в категорията масови
мултиплейър игри вероятно са по-близо до средната възраст отколкото до
гимназията, повечето са с висше образование и печелят около 25 000 долара
годишно, което е над средното за страната [9, с.22].
Игровият подход предлага нов обектив, през който може да бъдат проучвани
ценни идеи за управление и нови инструменти, взаимствани от игрите, които биха
могли да бъдат приложени в работата и да се преодолеят някои недостатъци в
бизнеса. Подобно на популярните форми на най-новите социални медиите, като
блогове, уикита, лични уеб страници и социални мрежи (най-вече LinkedIn,
http://www.linkedin.com/), които вече активно се използват за цели в работата,
подпомагайки сътрудничеството в предприятията и работата в екип.
Елементи на игрите,
работата.

които могат да се използват за подобряване на

Елементите на игрите и техните механизми могат да бъдат взаимствани и
приложени в работата. Има твърдения, че именно те биха могли да бъдат
приложени в бизнеса с оглед неговото подобряване или избягване на различни
недостатъци [9, с.64- 90].
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Самопредставяне с аватар
Възможността човек да представи себе си в медия и да оказва прецизен
контрол върху този образ, фундаментално променя психологията на използване на
технологиите. Човек става част от историята, с характер, който отбелязва
неговото присъствие [9, с.64]. В работата хората може да бъдат представяни с
виртуални образи в една медийна среда и техните усилия и постижения да бъдат
изобразявани на екран. И ако те имат възможност след време да се върнат и да
изгледат цялата натрупана история за себе си, това би могло да създаде една доста
силна мотивация за последващи победи и постижения.
Триизмерна среда.
Визуално богатите триизмерни светове правят играта интересна, не само
заради присъствието в такъв свят, чрез собствен аватар, но и заради придвижването
в пространството на играта, което има подобни физичните свойства като реалния
свят. Не са необходими множество инструкции, защото средата наподобява
реалния свят, а хората знаят как да се движат в реалните пространства. Когато
информация или предмети се съхраняват или са свързани с физическо
пространство е много по-лесно да бъдат открити [9, с.66-68]. Това би могло да се
използва в работата, например като бъде създадена обща споделена мрежа с
документи във вид на виртуална стая между няколко офиса, разположени в
различни части на света, до която достъпът е улеснен, стига служителят да е онлайн
и в същото време самото триизмерно пространство е интересно за опознаване.
Повествователен характер
Добрите игри имат добра история - галактики във война, хора, които се
нуждаят от спасение или места, които скоро могат да бъдат унищожени. Тези
разкази предизвикват действие и организират ролите на играчите, наградите и
груповото действие [9, 68-71]. Разказът вече присъства и в работата - използването
на истории в бизнес планирането и управлението вече е познато [29], [30]. За сега,
обаче те биват използвани предимно за обучение.
Историите имат важни психологически предимства, които помагат на
индивидите да останат анжажирани. Хората са заинтригувани докато конфликтът
не бъде разрешен [31]. Несигурността, която повествованието предизвиква влияе
както физически, така и психически. Сърцето бие по-силно, кожата става влажна и
мозъчните центрове, които управляват емоциите показват повишена активност,
особено през тези части, когато несигурността относно крайния резултат е найголяма [32, с.31-61].
Това би могло да бъде приложено в работата в областта на подбора на нови
кадри. Традиционните тестове, давани по време на интервюта могат да бъдат
представени във вид на игра с богата история, представяща причините и факторите
довели до проблеми и конфликти за разрешаване. И достигането до конкретно ниво,
разбира се за определено време, да определя най-подходящите кандидати.
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Опит да се направи игра, която да подпомага процеса на подбора вече има. В
"My Marriott Hotel" (така е наречена играта от създателите й - Мариотт
Интернешънъл Инк. - Marriott International Inc.) е част от една нова тенденция на
използване на компютърни игри за подбор. Това е онлайн игра с хотелиерска
тематика, която може да бъде инструмент за набиране на кадри в хотелиерската
индустрия [33].
Обратна връзка.
Обратната връзка променя поведението. Един от най-простите и най-трайни
принципи на психологията е, че коментарите променят поведението [34].
Експеримент на Б. Ф. Скиннер с гълъб доказва, че обратната връзка (предимно
положителна) може да променя поведение. Скиннер успява да накара един гълъб да
се завърти в пълен кръг. Той му дава храна всеки път когато гълъбът прави
движение в правилната посока, докато накрая не се завърта изцяло [35].
Обратната връзка в игрите е постоянна. Когато в играта участник направи
нов ход, той разбира по възможно най-бързия начин дали е правилен или не. Игрите
не само дават съответните коментари на дълги и къси разстояния от времето, но и
по скалата на секунди, минути, часове, дни, седмици и месеци [9, с.72].
В работата обратната връзка често бива пренебрегвана или давана предимно,
когато нещо не е свършено правилно. Често ръководители избягват да дават оценки
за работата на подчинените си, поради липса на достатъчно време или от
неудобство. Този недостатък може да бъде преодолян до известна степен със
специално изграден софтуер, който да следи техните действия, да дава награди за
постиженията или да отнема точки за недобре извършени неща. Изследвания са
доказали, че дори и малък успех в игра (с положителна обратна връзка или някаква
малка награда) може да доведе до освобождаването на допамин в мозъка, който
действа като мощен стимул и увеличава вероятността за повтаряне на подобни
действия и в бъдеще [36, с.663-701]. А това е мощен стимул, който може да се
използва в бизнеса.
Репутация, ранг и нива.
Играчите притежават рангове и рейтинги, които са достъпни за всички да ги
видят и трудно могат да бъдат фалшифицирани [9, с.77]. „Информацията за
репутацията не само определя тяхното място в йерархията на играта, но и прави
очевидни компетенциите и уменията им” [9, с 75].
В бизнеса често има недостиг на достатъчно информация за възможностите и
заложбите на хората, за да може бързо да бъдат събрани правилния набор от
умения, особено при конфигурирането на екип, когато трябва да се започне даден
проект [9, с.78]. Репутацията има социално значение и за вземането на много
решения за съвместна работа и ръководство в работата [9, с.76].
Приложението на подобни рангове, нива и репутация, видими за всички в
работата, би улеснило служителите бързо да ги използват, за да намерят свои
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колеги, да ги свързват в екипи, да започват преговори или сделки и да имат
представа за текущото състояние във всеки един момент.
Пазар и икономика
Важна характеристика на всички мултиплейър игри е синтетичната валута и
пазарите, които я осигуряват. Валутата може и да е изкуствена, но това е една
реална икономика, тъй като хората правят избор в условията на недостиг [9, с.78].
Съотнесено към бизнеса, това би имало огромно въздействие за бъдещето на
комуникацията и управлението в рамките на работните групи. „Една синтетичната
валута може да позволи на работещите да търгуват информация, да маркират идеи,
да пускат на търг оскъдните ресурси в един истински пазар, вместо да използват
тромав и неефективен бартер” [9, с.79]. Психолози твърдят, че търговията със
изкуствена валута активира същите мозъчни центрове подобно на истинските
пари [37, с.164-165].
Конкуренция по ясно формулирани и задължителни правила
Повечето участници играят за победа. Те са мотивирани да постигат успех и
се интересуват от лична изгода в контекста на играта. Правилата на играта са добре
познати, приведени в действие и създават чувство за справедливост. За разлика от
работната среда, критериите за постижение в игрите са доста ясно определени
преди и след като някой е направил нещо. Признанието е сигурно [9, с.80-82]. Ясно
изразените познания за правилата имат силно психологическо предимство в
играта: създават увереност, че всеки разполага с една и също информация [38,
с.1-60]. „Неприятно е, и може би е символ на социален дискомфорт, когато някой не
е наясно с нещо, което всеки друг знае. Неясните правила създават недоверие,
което често е причина за провал в бизнес сътрудничеството” [9, с.81].
Например, в работната среда спазването на правилата може да се гарантира
от софтуер в игрова среда. Знанието, че правилата важат за всички помага за
създаването на чувство за вътрешен контрол и справедливост, които създават
ангажираност у служителите. Това би насърчило и участието в управлението. Всеки,
който се представя добре (компютърът следи и изобразява резултатите и те са
видими за всички) има шанс да напредне. Няма тайна пътека до върха. Лидерството
е възложено на тези, които се справят добре сега и не е предварително определено.
Основава се на последните постижения. Надзорът е по-малко важен от
наставничество, отчасти защото средата, в която управлението се реализира
(игрова среда) съдържа много полезна информация за това как се развиват нещата
[9, с.30].
Екипи
„Участниците не са привлечени от груповата игра, защото някой ги
принуждава да си сътрудничат, а защото го намират за привлекателно по време
дългите разстояния, да се включат в усилията на екипа. И това включване е нещото,
за което самите участници си плащат, а не обратното” [9, с. 83]. В игрите (жанра
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ММОРИ) се изисква групово действие, дори и само за бъде започната играта. В тях
важи убеждението: ”Аз печеля, когато ние печелим.” Но е заложен и принципа, че
всеки отделен участник винаги получава нещо (точки, награда) само за себе си,
когато отборът печели.
Екипите са от изключителна важност за бизнеса. „Ползите от екипната
организация на труда най-често са следните: увеличава се производителността на
труда, намалява се текучеството, повишава се мотивацията и колективния дух,
улеснява се решаването на сложни и рискови управленски ситуации” и др. [39,
с.187].
Работната среда може да взаимства екипния елемент от игрите посредством
изграждане на една виртуална игрова среда. Там хора от различни часови зони
могат да се събират, да обсъждат идеи и да си сътрудничат, представени чрез
своите аватари, където екипната работа е важна за всеобщия успех, но и
индивидите получават индивидуални награди (виртуални или не) за участието си.
Паралелни системи за комуникация
„Писмената и говоримата комуникация е тази, която осигурява голяма част от
социалната ангажираност. Приятно е да се говори, а в игрите това е толкова лесно,
колкото и превлючването на телевизионните канали” [9, с.84-85].
В традиционната бизнес комуникация, изборът на комуникационни канали
(например, обаждане, лице в лице, или по електронна поща) по същество определя
и характера на разговорите, включително и броя на хората, които могат да участват.
Има възможности за някакъв контрол (например, изключване на звука, камери,
както и използването на скрито копие), но повечето конфигурации са ограничени. В
игрите опциите са многобройни - чат канали, социални уебсайтове, писане на
съобщения и комуникиране директно с глас. Те могат да бъдат настройвани бързо
и да се използват едновременно [9, с.85].
В бизнеса един традиционен възглед за ефективно лидерство се нарича
"управление, разхождайки се наоколо" [40]. Ползата за това може да бъде не помалка в един виртуален свят, но осъществяването му е далеч по-улеснено.
Притискане от времето
Часовниците заемат голяма част от интерфейса на играта. Нападенията имат
срок, магията изчезва след определено време, търгът се затваря. Скоростта на
играта насърчава опитите и грешките като нещо нормално и за мнозина това е
най-добрият начин да се учат. ”Ако нещо не дава резултат, ще бъде опитано нещо
друго и обикновено веднага. Тази стратегия на проби и грешки предефинира риска,
който е важен елемент за инновации в бизнеса. Играчите се научават да очакват, че
планът често ще се проваля. Важното е да се направи усилие, да се регистрира
обратна връзка, и да се продължава напред” [9, с.30].
Игровият елемент за време може да присъства в работата във вид на
часовник, който да отброява времето, за което трябва да се приключи даден проект.
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Това би било особено полезно, защото в съвременната работа служителите
обикновенно работят по няколко проекта едновременно. Отделни часовници биха
могли да им напомнят за действията, които трябва да се извършат, както и за
крайните срокове. Това би било от полза за служителите, за да следят работата си и
може да доведе до повишаване на тяхната продуктивност и ефективността на
бизнеса като цяло.
Описаните елементи на игрите описват важните съставки на добрите игри, и
авторката смята, че могат да бъдат разгледани като подходи за препроектиране на
работата. Те предлагат един добър списък за прилагане на игрови подход към
управлението, което да повиши ангажираността на служителите и тяхната
продуктивност.
Прилагайки изброените елементи в работата, игровият подход цели да
предложи:
•
“чувство за цел и стремеж за напредък сред служители в контекста на
задачите, които са често повтарящи се и скучни” [9, с.4];
•
предоставяне на навременна обратна връзка, така че хората да знаят
как се справят и къде да се подобряват;
•
„възможност за инновации, които се постигат най-добре, когато
взаимодействията са социално обогатени и настъпват посредством многобройни
различия във физическо и времево разтояние” [9, с.4];
•
условия за работа в екип, които мотивират хората чрез определяне
какво получават отделните индивидите когато отборът печели;
•
„изравняване на „игралното поле”, което да позволи на нови идеи да
изплуват от работници с ограничен достъп до висшето ръководството” [9, с.4].
В организациите в реалния свят постигането на тези цели често е до голяма
степен затруднено и се случва бавно, защото фирмите са обвързани с наследството
и традицията, несклонни са да рискуват, претоварени с информация и
са
притеснени за бъдещето.
Ако работата се върши с удоволствие, ако хората са ангажирани и
емоционално въвлечени - каквато е и идеята на игровия подход - това може да
повлияе върху продуктивността и върху множество други желани резултати [14,
с.205-224]. „Положителните емоции по време на работа са свързани с по-малко
отсъствия от работа и по-слабо намерение за смяна на работата. Положителното
чувство може да улесни творчеството и вероятността хората да си помагат един на
друг и да си сътрудничат. Позитивните емоции намаляват агресивните реакции и
водят до по-голяма ефикасност на личността, включваща по-голяма вероятност, че
хората ще мислят, че контролират собствената си съдба в рамките на работните
групи. Емоционално обвързаните служители, е по-вероятно да бъдат оценени
положително от шефове, както и колеги” [9, с.174].
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Четири игрови механизми според Сет Прийбач и възможности за
приложението им в бизнеса
Наред с ключовите елементи на игрите, предлаганият подход включва и
техните механизми. Според Сет Прийбач (основател на SCVNGR 1) съществуват
четири много важни игрови механизми( в оригинала от англ. са наречени game
dynamics), които ако бъдат използвани правилно могат да повлияят на поведението
[42]. Настоящата теза цели да представи тези функции като част от игровия подход
и как те биха могли да бъдат използвани в управлението на работата.
Прийбач твърди, че съществува игрови слой на върха на света и е много
важно той да бъде изграден правилно. Предпоставка за появата на такъв игрови
слой е изграждането на социалния слой - структурата от отношения (социалните
мрежи, блогове и др.). Но, според Сет, следващото десетилетие ще бъде различно.
Трябва да бъдат изградени структури, които да направят игровия слой приемлив и
продуктивен в бъдеще. Социалният слой е съставен от връзки, докато игровият слой
представлява влияние. При него не става дума за добавяне на социална структура
към уеба, която да свързва с други хора. Той всъщност се отнася до използването
на механизми и сили, които да повлияят на поведението - къде се намира човек,
какво прави там и как го прави. Това е наистина много силно и ще бъде по-важно от
социалния слой. То ще повлияе на целия живот по-задълбочено, а може би и поневидимо.
Средствата за изграждане на игровия слой са игровите механизми. Те са
конкретните инструменти от игровия подход, които биха могли да бъдат използвани
от ръководители в управлението като нов подход към организиране на работната
сила. Нека бъдат разгледани.
Механизъм за назначаване.
Първият игрови механизъм е за назначаване. За да успеят, участниците
(играчите) трябва да направят нещо в предварително определено време,
обикновено в предварително определено място. И този механизъм е доста силен,
тъй като други хора (например ръководителите) могат манипулират участниците
(служителите), това как взаимодействат, какво правят, къде го правят, кога го
правят. Илюстриращ пример е т.нар. Щастлив час (от англ. Happy hour). Това е
механизъм за определен час – „Елате тук, в определено време, за да получите
напитки на половин цена”. За да спечели човек, всичко което трябва да направи, е
да се появи на точното място в точното време. Това е толкова силно, че не само
оказва влияние върху поведението, а и е повлияло цялата култура на хората.
Механизмът съществува и в по-традиционни форми на игра. Например
приложението Фармвил във Фейсбук (Farmville), което има повече активни
потребители от Туитър (Twitter). Силата й за назначаване се състои в това, че
потребителите да се върнат в определен момент, за да напоят своите култури
(фалшиви култури) или те ще увяхнат. И когато създателите на играта манипулират
1 За повече информация за дейнността на компанията: http://www.scvngr.com/about
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техните статистики и казват, че културите ще увяхнат след осем, шест или 24 часа,
това променя жизнения цикъл на около 70 милиона души през деня. Те ще се върнат
като по часовник по различно време. Така че, ако от Фармвил искаха
продуктивността да спре, щяха да направят това в 30-минутен цикъл и никой
нямаше да може да прави нищо друго. Това показва една възможна негативна
последица от прилагането на този механизът.
Но може да се използва и за добро. Например, една компания, наречена
Vitality създава продукт, който помага на хората да си вземат лекарството навреме
в определен час. Това е нещо, което хората не правят много добре. Компанията
предлага специални устройства (GlowCaps), които светят и изпращат имейл и други
неща, за да напомнят на хората да вземат лекарство си. Това е нещо, което все
още не е игра, но може да бъде. Трябва да бъдат давани точки, ако хората правят
това на време. Трябва да се отнемат точки, ако не бъде извършвано на време.
Организацията е създала сила за определен час и по този начин е стимулирала
игрите.
1

В работата механизмът за назначаване вече се използва - за тиймбилдинги,
корпоративни партита и банкети, където организаторите предлагат храна, напитки и
забаление, ако хората ги посетят. Но би могъл да бъде използван и за конкретни
бизнес цели - например един често срещан проблем - закъсняването сутрин за
работа. Ако, например, игрови софтуер бъде програмиран да засича идването на
служителите на работа сутрин. Например, с някакви значки върху дрехите им, които
да изобразяват намръщено лице ако закъснеят или усмихнато ако са точни. Така, че
да има психологическо въздействие - никой не обича намръщените лица. И за тези
които са точни да има виртуални награди (или дори малки истински такива). Това би
могло да създаде ангажираност и мотивация у работещите да бъдат точни, дори и
само за да видят усмивката „грейнала” върху дрехите им.
Механизъм за влияние и състояние.
Следващият механизъм е свързан желанието да се притежава нещо, поради
знанието, че то е символ на влияние и състояние. Това се използва в играта "Modern
Warfare", една от най-успешните игри по продажби за всички времена. Хората искат
да стигнат до ниво 10, защото там има тази хубава червена значка и притежанието й
по определен начин показва превъзходство над всички останали. Статусът е
наистина добър мотиватор.
Това също може да се използва и в други реални среди. Например в
Университета, който може да се каже, че има характеристики на игра, но все още не
е много добре проектирана игра. Има нива – четворки, петици, шестици и статуси.
Самото понятие отличник съдържа състояние. Ако отличникът бъде наречен "бял
рицар паладин ниво 20", хората вероятно щяха да работят доста по-усилено за него.
По-добре е да се преминава от по-ниско към по-високо ниво. В университета в
Принстън са експериментирали с това. Там имат тестове, при които се натрупват
1 За повече информация: http://www.vitality.net/
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точки за опит, и се преминава ниво нагоре от 5 към 6. В Университета за национално
и световно стопанство в гр. София също има практика за провеждане на занятия под
формата на игри, чрез което се трупат точки, на чиято база по-късно биват
формирани оценки. Това може да бъде приложено и в работния процес – например
за бонус системи или като основание за повишение на база на натрупани точки.
Прогресивен механизъм.
Третият механизъм на игрите е прогресивния, при който трябва да се прави
напредък и да се преминава през различни стъпки. Това се използва навсякъде,
включително и в LinkedIn, където завършеността на профила на потребителя е
представена във вид на лента за напредък.
Дълбоко вкоренено е в човешката психика, че когато някой бъде представен с
лента за напредък, с лесни, разграничими стъпки, които трябва да направи, за да
изпълни тази лента, той/тя ще го направи. Ще намери начин да придвижим тази синя
линия, чак до десния край на екрана.
Прогресирането е градивно и би могло да бъде внедрено в работния процес
във вид на подобна лента за напредък, която служителите да виждат на своите
екрани и тя да изобразява напредъка им и да им показва какво още трябва да
свършат, за да я напълнят докрая. Процесът може да се стартира отново – когато
определена лента бива запълнена да се преминава към следваща.
Концепцията за колективно откритие.
Четвъртият механизъм е концепцията за колективно откритие, при която
всички трябва да работят заедно, за да постигнат нещо. И съвместното откритие е
силно, защото то осигурява мрежата за решаване на проблемите. Това се използва
в някои известни потребителски уеб сайтове като Digg. Digg е колективна сила, която
се опитва да намери и пресее най-добрите новини и най-интересните истории. И
това е направено като игра. Има класиране, където, ако бъдат препоръчани найдобрите истории, се получават точки. И това наистина мотивира хората да намерят
най-добрите истории [42].
Пример от българската практика.
В България през 2010 г. операторът Виваком проведе вътрешено-фирмено
мероприятие, наречено „VIVASTAR и големите 5” (в чиято подготовка и провеждане
авторката взе лично участие). Проектът e тип вътрешно риалити, в което служители
от компанията отличават чрез SMS-гласуване свои колеги, в които най-пълно
откриват някоя от ценностите на компанията – честност, инновации, динамика,
ефективност и вдъхновение. В кампанията се включиха над 1900 служители, които
номинираха свои колеги и гласуваха за избраниците си с повече от 20 000 SMS-a.
Проектът включваше заснемането на индивидуални клипчета на номинираните
служители и излъчването им на вътрешния портал, както и плакати из всички офиси,
подобно на политическа кампания. За връчването на наградите беше организирано
специално мероприятие с водещи и програма. А една година по-късно проектът
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спечели първа награда от ПР Приз 2011г. в категорията „ПР проект за вътрешни
комуникации” [43].
Инициативата има силно положително въздействие върху служителите.
Статия във вестник вестник „Пари” (озаглавена „Нематериалните бонуси са на
мода”) отбелязва ефектът от проекта - отличените със звездна слава служители и
техните колеги „смятат, че работят за една от най-добрите компании и дават всичко
от себе си, за да постигат все по-добри резултати.” Това е един добър пример, който
илюстрира ефекта от приложението на игровия подход в бизнеса - колективната
сила, признанието за постижение (макар и нематериално) и индивидуалната награда
(по-подробно в статията) [44]. Цялостната идеята принадлежи на Пламен
Черешаров, мениджър Човешки ресурси във Виваком, който признава, че проектът е
насочен към служителите с цел те активно да участват в промотирането на
ценностите на фирмата и да покажат как те реално се идентифицират с тях.
Представеният пример от българската практика показва, че една такава
„игрова” инициатива би могла да стимулира ангажираността на служителите към
организацията, а оттам и тяхната продуктивност. Това е един от добрите примери за
новата тенденция сред работодателите - "вдъхновяването" на служителите, за да си
вършат работата по-съвестно и създаването на екип става не само с финансови
стимули, а и с по-специално отношение. Новата мода на нематериалните стимули
до голяма степен се дължи на кризата. Редица компании масово започнаха да
орязват финансовите бонуси за служителите си - първо спряха тиймбилдингите,
после намалиха командировките, заплатите, годишните премии. Но в секторите,
които са чувствителни към "кражба" на кадри, паричните бонуси или бяха
редуцирани с по-малко, или бяха заменени от нефинансови - обучения, участия в
семинари, включване на служителите специални проекти и т. н. Това е новата
тенденция и сред компаниите, които държат на служителите си и искат да постигнат
максимална ангажираност с работния процес, при това с минимални разходи [44].
Анжажираността на служителите присъства и като акцент в програмата на XII
Международна конференция на Българска асоциация за управление и развитие на
човешките ресурси – БАУРЧР (12-14 май 2011) под название “Новата нормалност предизвикателства и решения”. Акценти в лекциите „бяха свързани с повишаване и
поддържане на равнището на ангажираност, уроците на поколение Y за новата
реалност на колективната интелигентност и доброволчеството като проява на
фирмена ценност”. Това допълнително допринася за актуалността на разглежданата
тема [45].
Негативни ефекти от приложението на игровия подход и начини за
тяхното преодоляване.
При прилагането на игровия подход биха могли да се появят и някои
негативни последици. До сега беше разгледана тезата, че „психологическата сила на
играта може да се прилага с цел подобряване на производителността на
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служителите, както и тяхното удовлетворение. Но това не винаги работи по този
начин. Игрите не са интересни за бизнеса, защото по своята същност са добри. Те
са интересни, защото са мощни” [9, с.215].
Игрите със сигурност са ангажиращи, но психологическите им инструменти са
толкова мощни, че те са също и опасни. Играта предлага безпрецедентен подход за
проектиране на работния процес, но са възможни и негативни последици. Дори и
„добре осъществена обратна връзка, доставена идеално чрез даден алгоритъм,
може да предизвика нездравословен начин на поведение, изразяващ се в синдроми
на стрес и дори агресивно поведение”. Ако принципите на игровия подход не се
прилагат с внимание към служителите, може да се наблюдава „еквивалент на
унизителна и опасна работа, характерна за началото на индустриалната ера” [9, с.6].
Налице е потенциал много успешни игрови среди на работа да предизвикат
„пристрастяване, което се среща при някои хора, които използват развлекателни
игри” [9, с.215-216]. За да се намали риска от подобен негативен ефект на игровия
подход, трябва бъдат планирани и осигурени прекъсвания и „охлаждащи” периоди.
Оценката и самооценката могат да бъдат проектирани в играта, за да задържат
хората в здравословната страна на ангажираността. Тези техники могат да помогнат
и за потенциалните рискове от обезличаване и изолация.
Като цяло е необходимо служителите да бъдат включени в процеса на
изграждане на подобни системи за контрол. Да бъде поискано тяхното мнение и да
бъдат изслушани техните опасения относно нарушаването на личното пространство
и по този начин да бъде избегнато едно сериозно недоверие.
Приложение на игровия подход в две направления.
Според авторите, игровият подход към управлението може да бъде приложен
в две основни направления - като атмосфера в офиса или като интегриран софтуер
в работния процес (за който отчасти вече бе споменато в частта за елементите на
игрите).
Като игрова атмосфера.
Първо, нека бъде разгледана идеята работната среда да притежава игрови
елементи и характеристики – атмосферата да бъде като игра – да изглежда като
игрова площадка. В практиката на големи успешни компании като Google, Zappos,
Pixar, Facebook, Skype, Digg, Twitter и други това вече е факт [46].
Това е сравнително нова тенденция, която също има пряк стимулиращ ефект
върху ангажираността на служителите и удовлетворението от подобна работна
среда. Внасянето на елементи от такъв характер в работната среда, според
авторката, е част от реализацията на игровия подход на практика. Приложението му
засега е предимно привилегия на по-богатите организации, но то със сигурност би
имало положителен ефект, приложено и към някоя по-малка фирма.
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Като вграден софтуер.
Разглежданият подход към управлението може да бъде приложен и като
вграден софтуер, който да действа и да бъде играден на основата на игрови
принципи. Това е следващата крачка след изграждането на игрова атмосфера –
един по-задълбочен и по-съвършен вариант на реализация на идеята на тезата.
Съществуват организации, където разчупената, игрова атмосфера не е
особено приемлива и би могла трудно да се приложи. Поради този факт, а и за да
бъде представен другия аспект на приложение, игровият подход предлага
софтуерни разработки. Те са призвани да решават определени проблеми и
затруднения в работата, служейки си с елементите и механизмите на игрите.
Софтуерни решения биха могли да бъдат разработени както за стандартна и
повтаряща се работа (лесна), така и за по-сложна по своята същност.
Софтуер за еднотипна работа.
„Има работи, които по същество са лесни. Производителността не може да
бъде поддържана, защото хората се отегчават или уморяват при работа, която
изисква продължително и досадно внимание към детайла. Текучеството е високо в
тази сфера. Внедрявайки лесната работа в сюжетни линии и куестове, които са част
от продължителна игра с много нива, служителите ще бъдат по-ангажирани, което
ще доведе до увеличаване на производителността и ентусиазма за работа” [9, с.8].
Софтуер за по-сложна работа.
Съществуват
и
друг
тип работи,
които
са
доста
трудни.
Производителността страда, защото целите са в конфликт или трудно се определят.
Понякога е трудно, тъй като кривата на обучение е твърде стръмна, успехът отнема
много време, за да се постигне или не е лесно да се измери и по този начин да се
отпразнуват междинни стъпки. Понякога работата е много трудна, защото има
прекъсвания и претоварване с информация или защото други хора я правят такава.
Добрият дизайн на играта може да поправи лошо проектираната работа и създаде
нов живот на добре разработени работни места, които са все още твърде трудни, за
да носят удовлетворение [9, с.8]. В тези случаи игровият подход предлага нови
инструменти, за да се изяснят целите, да се адаптират към външни
предизвикателства и да осигурят незабавна и междинна подкрепа за напредъка,
придружен от стабилно обучение за осигуряване на личен растеж. Тези принципи на
проектиране са опори на успешните интерактивни игри.
Игрите са проектирани, а не само оставени да се случват, като е в случая с
много работни места. Именно предварителният строеж прави целите по-ясни,
избягва кофликта между тях и създавава приобщеност и ангажираност. Тези
примери са само една малка част от възможните софтуерни решения, на игровия
подход, които биха могли да решат редица проблеми в управлението на работата.
Планът за това тепърва предстои да бъде изграден. Ако се окаже правилно
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разработен и успешно приложен, това ще бъде едно изумително привеждане в
съответствие на лични мотивации и бизнес стойност.
Най-важният извод от казаното дотук е следният: играта е съществена сила в
това как хората мислят, чувстват и се учат, как групите си сътрудничат, споделят
идентичност и създават култура. Присъствието й на работното място не трябва да
се свързва единствено със забавления и смях. Потенциалът й не може да бъде
отхвърлен, защото „игрите не са нито фриволни, нито безсилни. Те заслужават
сериозно отношение в бизнеса, както всеки друг инструмент за управление и
производителност” [9, с.15].
Ясно е, че разликата между игра и работа далеч не е голяма. Границите ще
продължават да се топят, защото необходимостта да се ангажират служителите е
по-силна от всякога и технологиите ще направят възможно осъществяването на
сближаване. Игровият подход ще нахлуе на работното място и това явление ще
бъде знаменателно. Единственият избор е целенасочено да се изгради игра, така че
и индивидите, и фирмите да имат полза.
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НЕТРАДИЦИОННИ МЕТОДИ ПРИ ПРЕПОДАВАНЕТО НА
ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
(АКТИВНИ И МЕЖДУНАРОДНОУТВЪРДЕНИТЕ СТАНДАРТИ)
Доц.д-р Марко Л.Тимчев , факултет „Финансово-счетоводен”, катедра
„Счетоводство и анализ”, УНСС
UNTRADITIONAL FINANCIAL BUSINESS ANALYSIS TEACHING
METHODS FOR STUDENTS OF ACCOUNTANCY AND NONACCOUNTANCY DISCIPLINES AT HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES
OF ECONOMICS UNDER THE CONDITIONS OF AN EDUCATIONAL
REFORMATION”
Assist. Prof. Dr. Marco Timchev, Financial-Accountancy Faculty, Department
of Accountancy and Analysis – 2011г.
Abstract: The paper aims at the problems connected with the usage of
untraditional and active methods for the teaching of inverse „KPI” - „Balanced Scorecard
Analysis” and other business metrics for analyzing the economical and financial activity of
a company. An attempt for presenting active teaching methods is made, in regards to
means of protecting the financial stability of a firm.
Without claim of being comprehensive, but with ambition to present new and useful,
some inverse and active approaches towards the preparation and realization of scientific
research, educational plans and educational programs are explained. A place for financial
business analysis as a natural continuation of accountancy disciplines subject is being set,
while at the same time searching for new moments in financial and management
accounting, financial control and business controlling, and especially in the financial
business analysis of the company. As a whole new approaches for teaching financial
management to the students of subjects “Accountancy” and “Finance” – for receiving
educational grade “Bachelor” and “Master” – are searched for and suggested.
If the honorable program board and the organizing committee would allow, I would
gladly present two professionally prepared specific papers.
At present I am focusing on one scientific paper on the problems of this complex,
complicated and interesting topic, which is not very well developed in Bulgaria.
Key words: Balanced system, balanced business analysis, efficiency, financial
crisis, sustainable development, „Security Analysis”, education, educational plan,
educational program, scientific educational work, teaching methods, scientific work with
students.
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Резюме: В представения научен даклад се поставят проблеми, свързани с
усъвършенстването на научнопреподавателската работа по „Финансовостопонски анализ” (ФСА) във ВУЗ в условията на принципите за устойчиво
развитие в условия на глобална финансова и икономическа криза, регламентирани
в европейската „Стратегия 2020”, документите за усъвършенстване на
образованието от Глазгоу, конвенцийте, свързани с Болонския процес и
Лисабонската концепция. Предлагат се решения и варианти в посока към
усъвършенстване на научнопреподавателската работа по ФСА.
Финансово-стопанският анализ (ФСА) е наука, която със своята специфична
методология и ориентация към предприятията от реалния бизнес създава
фундаментални основи на техния финансов менидмънт.
В последните години се възникна необходимост от промени в учебното
съдържание по ФСА. Наукометричните параметри на ФСА трябва да се променят и
осъвраменят значително. Необходима е актуализация и преформулиране на важни
характеристики като: обект, предмет, метод, съдържание, функции и задачи на ФСА.
Възникват условия за интегриране на ФСА , счетоводството, контрола
(контролинга), управленското счетоводство, финансовото счетоводство и бизнес
планирането (бюджетиране – капиталово и оперативно технологично). Независимо
от интеграционните предпоставки ФСА съхранява статута си на специфична и
обособена управленска методическа система. В науката по управление ФСА се
интерпретира като „специализирана” бизнес функция на управлението на
предприятието, в хармония с производствения, финансовия мениджмънт , както и с
фирмения бизнес контролинг. Интеграционни процеси се наблюдават обективно
както в хоризонтален (времеви), така и във вертикален, (по АВС – центрове на
управленска отговорност) равнища. Методологичната сиистема на ФСА притежава
специфични функции, водещи между които са: информационно-аргументиращата,
приложно познавателната и социално психологическата.
Посредством, счетоводството, анализа, контрола, контролинга, оперативнотехнологичното бюджетиране и бизнес планирането се формират в динамика
бизнес стратегията и тактиката на предприятието в условия на конкуренция,
финансова и икономическа криза. Могат ясно да се аргументират отделните видове
ФСА - предварителен, оперативен, оперативно-прогностичен, текущ и последващ.
Видовете ФСА не трябва да се разглеждат изолирано, а е необходимо да се
търсят съвременни срества за тяхното интегриране в система за непрекъснат
(следящ , ситуационен и превантивен) анализ, както е непрекъснато и
функционирането на стопанското предприятие в динамичната икономическа
действителност на пазарната икономика.
В съвременният, модерен и международноутвърден ФСА нараства ролята на
предупредителният анализ на финансовия и бизнес риск от несъстоятелност
(банкрут) – т.н. (Security Financial Business Analysis) на проф.д-р Едуърд Алтман,
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както и на балансирания бизнес-анализ „Balanced Scorecard Business Analysis” на
проф.д-р Дейвид Нортън и проф.д-р Робърд Каплан
Съвременни и разкрепостени виждания по научния метод на ФСА трябва
настойчиво да се коментират и да се подлагат на дискусия.
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 слабости и допускат в определена степен субективна интерпретация. В тази
насока е необходимо да се търсят съвременни, модерни иконометрични, икономикостатистически, симулационни и игрови методи. Решенията трябва да бъдат далеч
по-съвременни и презицни. По – широко трябва да се преподава многокритериалния
факторен анализ, ситуационния анализ, интегралния анализ , аналзът на влиянието
на факторите в бизнес средата по пътя на имитационното моделиране.
Съвременна и в пълно съответствие с , МСФО, МСС и НСФОМСП трябва да
бъде счетоводно-информационна база за (ФСА). Финаносвият отчет , изготвян от
счетоводството на предприятието дава възможности за многопарапетричен анализ и
използване на методи за пространствено изследване на производствени функции с
последваща приложна интерпретация в мениджмънта на предприятието.
На решително усъвършенстване подлежи методологията и бизнес метриката
на ФСА. 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.
Методиките на ФСА следва решително да се откъснат от известна статичност
и да се развиват в динамика. Те трябва да се усъвършенстват в хоризонтален,
вертикален и интегрален аспект.
ФСА и като наука, и като бизнес практика трябва да се развива и да се
допълва в определена (допустима) степен със счетоводството.
Трябва непрекъснато да се търсят пътища за обективно допълване и разумна
интеграция между двете науки – счетоводство и ФСА. Променящите се и
усъвършенстващи се теория и практика на ФСА 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 програми по
съответните дисциплини. От друга стана, следва непрекъснато да се
усъвършенства арсенала от методи за преподаване, както и квалификацията на
научно - преподавателските кадри.
Формите на обучение трябва да се усъвършенстват в съответствие със
съответните международни стандарти, критерии и изисквания.
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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.
Учебниците задължително трябва да се издават след широко обсъждане в
катедрите. В учебните планове ФСА трябва да намери подобаващо място и да се
утвърждава активно и настойчиво.
В областта на академичната дисциплина „Финансово-стопански 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, усъвършенстването, утвърждаването и модернизирането на
преподаването на „Финансово-стопански 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 ФСА.
Аналогичен ефект трябва да се търси при изучаването на теория на
счетоводството, стопански и финансов контрол, контролинг. В учебното съдържание
на тези науки трябва да се търсят и обективно да се моделират връзките с ФСА.
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 подготовка по дисциплината ФСА.
Учебната програма по ФСА ясно трябва да отразява връзките с науките от
фундаменталния блок. Отделните тези би следвало да се представят ясно и
възможно най-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.
Лекцията по ФСА трябва да бъде дълбоко теоритично обоснована. Трябва да
се избегне констативно-описателния стил, който е отблъскващ и дълбоко архаичен.
Съвременната лекция по ФСА трябва добре да се дозира с примери от практиката.
Това предполага преподавателят, изнасящ лекцията, да има немалък практически
опит и солидна теоретична подготовка. Ситуационният подход би бил приет
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решително и с убеденост от академичната аудитория. Много добре се приемат
примери по ФСА, 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 ФСА, които с
помощта на водещия упражненията да бъдат реализирани ефективно.
Много добър ефект би дало разделянето на студентите на групи, имитиращи
управленски екипи на различни равнища в предприятието. В рамките на делови игри
се определят лидери и супервайзори. Тези екипи трябва да се поставят в режим на
непрдкъснато променящи се условия. Методологическият инрструментариум на ФСА
дава възможност за бързо и адекватно моделиране на делови ситуации от
стопанската практика. Ако дадена ситуаця се изследва и анализира с помощта на
ИТ, 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 :
1.Пряк (директен) или непряк! Водещият насочва или поощрява групата.
2.Интерпретиращ
или
неҹнтерпретиращ.Водешият
предлага
интерпретация или оставя студентите сами да инерпретират резултатите.
3..Противопоставящ се или непротйвопоставящ се – атакува, критикува
или или поощрява .
4.Катарзис (взривяване) или некатарзис (невзвривяване) – водещият
стимулира или не емоционалните изяви).
5.Конструктивен или деструктивен – водещият оптимизира или се
противопоставя на структурата на групата в конфликтната ситуяция.
6.Откритост илин 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 ФСА, би било добре посредством „IT – мрежа” или на
място двамата пряко да следят решаването на съответната практическа ситуация
или казус. Като сравнително нова форма бихме предложили в рамките на
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семестъра студентите да реализират курсови работи по задание на преподавателя
по ФСА, 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 ФСА 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 една обща цел.
По време на лекции, а и по време на упражнения студентите по ФСА 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 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
ФСА.
Много отговорно следва да се организира дистанционната форма на обучение
по ФСА. Преди всичко тази форма трябва да бъде подходящо осигурена с учебници,
учебни помагала и дидактически материали.
ВУЗ трябва да изберат качествени преподаватели, които да провеждат
дистанционно обучение. Консултациите със студентите трябва да са прецизни и на
високо ниво. И при дистанционната форма трябва да се залага много на казусите, на
практическите примери на базата на солидна теоретична обосновка и ИТ.
Липсата на постоянен контакт с преподавателя, при дистанционната форма на
обучение, налага по-голяма дълбочина на изложението в учебника или помагалото.
Разбира се, учебното съдържание да е максимално привлекателно и достъпно.
Консултациите трябва да се провеждат двуфазно. При първата фаза трябва да се
обърне повече внимание на изясняването на по-трудни и по-сложни моменти. При
втората фаза трябва да се реализират казуси, делови игри и практикуми, на някои
по-леки ситуации.При прилагане на такъв подход би се уеднаквило до голяма степен
качеството на подготовката по ФСА както при редовната, ката и при дистанционната
форма.
Според водещи специалисти у нас и в чужбина и при дистанционната форма
(макар и все още твърде спорна) има място за широко използване на компютърни
презентацици и мултимедиино обучение. Това е подходящо и може да се случва в
адекватна среда в процеса на обучение по ФСА.
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Мултимедийното обучение е подходящо при подготовката на специалисти по
ФСА поради възможността да се стимулира тяхното аналитично мислене с делови
игри, казуси и PС симулации с “безкрайна” промяна на параметрите.
Едно по-съвременно, комбинирано с ИТ, представяне на лекционния
материал би осигурило:
•
илюстриране етапите на различните сценарии на фирмено поведение и
алгоритми за техния факторен анализ
•
визуализиране на схеми за структуриране, класификация и
взаимозависимости между различни показатели, фактори и факторни системи.
•
представяне на информационното осигуряване на ФСА – финансовият
отчет в стандартен или преструктуриран законосъобразно вид.
•
Съставяне на функционални аналитични зависимости с акцентиране
върху: а) вида, характера и последователността на въздействие, срока на
проявление, йерархичния ранг на измеримите фактори; б) изписване на
технологичния модел за изследване на определена факторна система; в) алгоритма
за метрифициране влиянието на изследваните фактори
•
Осъществяването 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 и текуща обработка на информация за анализа 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
финансово-стопанския анализ.
При интерактивното обучение по ФСА всички стадии на учебния процес да се
осъществяват чрез “Интернет връзка” – от поднасянето на материала през етапно
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 (Финансово-стопански 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.
Очакваният позитивен резултат би следвало да търсим поне 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.
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•
Създаване на условия за построяването на интегрирани системи за
обучение по „Финансово-стопански анализ на предприятието”.
Обучението по „Финансово-стопански анализ на предприятието” във ВУЗ
трябва да се базира на задълбочена подготовка, както от страна на
преподавателите, така и от страна на студентите.
В учебния процес следва все по-настойчиво да се прилагат нетрадиционни
(активни) методи – казуси, делови игри и инверсни бизнес ситуации.
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