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СИМУЛАЦИИ С ЛИПСВАЩИ СТОЙНОСТИ
Деян Лазаров
Recte facti fecisse merces est
Естеството на проблема и подходи за неговото решаване
В процеса на всяко емпирично изследване изследователският екип се
сблъсква с негативите на появата на липсващи стойности (ЛС). Те са появяват
независимо от това кой и къде провежда изследването. Такива се наблюдават както
при репрезентативни изследвания на НСИ, така и при индивидуалните изследвания
на всеки отделен корпоративен или частен изследовател. Затова и проблемът е във
фокуса на теоретиците и практиците по света през последните 20 години. Той се
оценя като сериозен и предизвиква регулярни изследвания, срещи, дискусии и
публикации. В тази връзка Европейската икономическата комисия към ООН
провежда регулярни срещи по въпросите на редактирането на данни и въвеждането
на ЛС, като последната е през 2012 г. Публикациите в рамките на тези срещи дават
основание да се заключи, че появата на ЛС е повсеместен проблем, независимо от
държавата, организацията и финансирането на конкретно изследване. Усилията той
да се преодолее е ангажирал умовете и ресурсите на много изследователи и
институции. Aleš Krajnc и Rudi Seljak (2012) отбелязват появата на ЛС в аграрното
преброяване в Словения през 2010 г. провеждано от словенския национален
статистически офис. Подобни проблеми декларират Stephanie Aldrich, Leone
Wardman и Steven Rogers (2012) от британската национална статистика във връзка с
преброяването през 2011 г., както и Kausl Alexander (2012) относно преброяването в
Австрия през 2011 г.. ЛС се наблюдават и в преброяването през 2011 г. в Абу Даби,
за което пишат Glenn Hui и Hanan Ibrahim AlDarmaki (2012). Oswaldo Palma и Carole
Schmitz (2012) демонстрират мексиканския опит в справянето с ЛС в мексиканското
преброяване на населението и жилищния фонд през 2010 г.. Masayoshi Takahashi и
Takayuki Ito (2012) от националния статистически център на Япония показват техния
опит във въвеждането на ЛС при наблюдението на икономическата активност през
2012 г.. Pilar Rey del Castillo (2012) демонстрира постиженията на EUROSTAT в
справянето с ЛС при категорийни признаци. Vilma Nekrašaitė-Liegė и Jurga Rukšėnaitė
(2012) предлагат специфични решения при редакция на данните и въвеждане на ЛС
при наблюденията на предприятията в Литва, използвайки макроси в SAS. Mark van
der Loo и Edwin de Jonge (2012), от холандската национална статистика, използват
платформата R за справяне с проблемите на липсващите и грешните данни. Davide
Di Cecco1 и Danila Filipponi (2012) представят опита на италианската национална
статистика в обработката на ЛС и т.н. Обект на поява на ЛС, както се вижда, са не
само извадковите изследвания, а също така и изчерпателните. В голяма степен
може да се предполага, че подобен проблем е много по-значим при
голямомащабните изследвания, като преброяванията на населението, поради
факта, че неотговорилите могат да представляват специфична част от изследваната
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съвкупност. През последните години почти всички значими корпорации,
произвеждащи софтуерни продукти, като IBM-SPSS, STATA, Statistica, R, S-plus и др.
предложиха инструменти за анализ на ЛС.
ЛС в контекста на контрола на достоверността на информацията
Контрола на достоверността на информацията е цялостен процес, които
започва при планирането на изследването и приключва с публикуването на
информацията. Пропуските или игнорирането на възможните проблеми в хода на
процеса се връщат при изследователите като трудно решими или нерешими
практически задачи. В голяма степен може да се смята, че причините за поява на ЛС
са „заложени“ в раните фази на всяко изследване. Не доброто организиране на
изследването, зле направената извадка, некоректно зададени въпроси във
инструмента за събиране на сведения и други подобни пропуски са вероятни
причини за появата на ЛС. Следователно, ако се смята, че ЛС са проблем в дадено
изследване, то е необходимо да се контролира цялостния процес на събиране и
кодиране на информацията, до фазата на нейното публикуване.
Необходимите действия за планиране и обследване на възможните липсващи
сведения в първите фази на изследването остават извън обхвата на настоящото
изследване, но това далеч не означава, че те не са важни. Проблемът на ЛС се
състои в това, че значения, които трябва да бъдат наблюдавани всъщност липсват.
„Тези липсващи стойности не означават само по-малка ефективност на оценките,
поради редуцирането на размера на базата данни, но също, че стандартните методи
за анализ на пълни бази данни не могат да бъдат използвани веднага” (Rubin, 1987).
В случаите на непълни бази данни, рискът от вземане на неправилно решение е
изключително висок, защото поради ЛС се намаля действието на доверителните
интервали, редуцира се мощността на статистическите критерии и се получават
изместени оценки (Demirtas, 2005). Изместването на оценките се дължи и на
изчисления и анализи на базата само на получените отговори. Общото изместване
или както някои автори го наричат общата грешка, дължаща се на липсата на
отговори на респондентите, е функция едновременно на относителния дял на
неотговорилите и различието в техните характеристики по изследвания признак.
Очевидно е, че при по-голям дял на неотговорилите и малките различия в средните
величини се мултиплицират и се отразяват фатално върху крайният резултат от
изследването.
Друга специфична страна на анализа е случая, когато има регистрирани
значения за дадена единица, но те са „грешни” или „неправдоподобни”.
Откриването на подобни грешни знания е не лека задача и налага сериозна
логическа рамка в оценките на първичната информация. Този процес е елемент на
коригирането или редактирането на данните. Откритите грешни значения се
третират като липсващи и за тях се прилагат същите методи за анализ и въвеждане,
както при самите ЛС.
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Анализ на причините за поява на „липсващи индивидуални сведения”
Могат да се обособят три класа причини свързани с появата на липсващи
сведения. Обикновено те са пряко свързани с подготовката и провеждането на
изследването и неговата техническа обезпеченост: липса на обхват на
съвкупността, от която се избира извадката, отказ или невъзможност на
единиците попаднали в извадката да сътрудничат, отказ на единиците, обект
на изследване, да дадат сведения на определени въпроси или загуба или пропуск
на подобни сведения, подаване на грешни сведения.
В настоящата работа като дефиниция на ЛС се използва следната: всички
ситуации, при които възникват ЛС в правоъгълната матрица от данни,
образувана от единиците и признаците, дори ако не са правени опити да се
запишат някои от липсващите значения. Тази дефиниция е взаимствана от Donald
Rubin (Rubin, 1987) доколкото всички изследователи, занимаващи се с проблемите
на ЛС я използват наготово. Тя е до известна степен „по-техническа”, но от гледна
точка на предлаганите варианти за решения на проблема е най-удобна. Разбира се
могат де се срещнат и други дефиниции, като например дадената в OECD Glossary
of Statistical Terms, която гласи, че липсващи данни са тези, които са били
планувани, но са липсващи, но подобна дефиниция не отговаря в пълна степен на
нуждите на настоящото изследване.
Механизми на поява на ЛС
Donald Rubin (1976) за първи път формализира теорията, като слага солиден
фундамент, чрез точно дефиниране на различни допускания, които могат да бъдат
направени по отношение на ЛС. В основата е третирането на индикаторите на ЛС
като случайни величини и отчитане на техните разпределения. Съществената роля
на механизмите в анализа на данни с ЛС не бива да бъде загърбвана. Дори може да
се каже, че сърцето на всеки подобен анализ е правилното определянето на тези
механизми. Въпросът за механизмите на поява на ЛС е изключително съществен и
върху него се гради изборът на подход и методи за анализ и въвеждане на самите
ЛС.
За представяне на различните механизми е наложително да се въведат някои
дефиниции. Нека Y = (yij) е пълната база от данни, която представлява
(n × K ) правоъгълна матрица без ЛС, с i-ти ред y = (y ,…, y ), където y е значението
i

i1

iK

ij

на признака Yj за i-тата единица. Нека се дефинира и индикатор на ЛС чрез
правоъгълната матрица M = (mij) така, че mij = 1, ако yij е липсваща стойност и mij =
0, ако yij е наблюдавана:

1, y ij − липсват
M ij = 
0, y ij − наблюдавани

(1)

Механизмите на ЛС могат да се опишат чрез условното разпределение на M
при дадени значения на Y. Това условно разпределение може да се запише като
12
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f (M Y , φ )

, където φ отразяват неизвестните параметри на разпределението на M,
които определят връзката на M и Y. Това са параметрите, които определят
вероятността за поява на значенията 0 или 1 на индикатора М.
Ако ЛС не зависят от значенията на Y, липсващи или наблюдавани, то

f (M Y ,φ ) = f (M φ )

за всички стойности на Y и

φ,

(2)

то данните са липсващи напълно случайно (ЛНС) 1. Това означава, че
вероятността дадена стойност, при дадена променлива, да липсва не зависи по
никакъв начин от никоя от променливите в базата от данни. Вероятността за поява
на липсваща стойност в случая е плод на чиста случайност и съвкупността на
единиците с ЛС са проста случайна подизвадка на извадката в изследването.
Нека с Yнабл се отбележи наблюдаваната част на Y и с Yлипс се отбележи тази
част от матрицата Y, която липсва. Тогава друг механизъм, различен от ЛНС, е
когато ЛС зависят само от компонента Yнабл и не от ЛС. Това може да се запише
така:

f ( M Y , φ ) = f ( M Yнабл , φ )

за всички стойности на Yлипс и

φ.

(3)

Този механизъм е известен като случайно липсващи (СЛ) 2 данни. Казано с
други думи ако при дадена променлива Yk от матрицата Y се наблюдават ЛС, то
механизмът СЛ се наблюдава тогава, когато вероятността дадена стойност на
променливата Yk да липсва зависи от всяка друга наблюдавана променлива (или
променливи) в базата от данни, но не и от самата Yk. Особен е случаят, когато
разпределението на M зависи от самите Yлипс. Този механизъм е известен като не
случайно липсващ (НеСЛ) 3. Механизмът НеСЛ води след себе си сериозни
последици, ако не бъде идентифициран като такъв. Почти винаги се наблюдават
измествания на основните характеристики на разпределенията, чиято посока обаче
не може да бъде установена без задълбочен анализ.
Модели на ЛС
Под модели на ЛС се разбира различното групиране на единиците в базата от
данни в зависимост от това дали значенията дадена променлива липсват или не.
Моделите на ЛС могат да се разделят на шест основни групи: единичен модел,
мултивариационни два модела, монотонен, общ модел, алтернативен модел,
факторен модел. Въвеждането на моделите на ЛС в анализа има по-скоро
историческо значение. Може да се каже, че редица решения в едно по старо
разбиране проблематиката на ЛС (до 2000 г.) са дефинирани при определен модел
на ЛС. Тези решения или методи към днешно време смело се наричат „стари“
(Enders, 2010). От практическа гледна точка различаването на отделните модели на
1

В терминологията, използвана от Rubin, на английски е Missing Completely at Random (MCAR).
Missing at Random (MAR)
3
Not Missing at Random (NMAR) и понякога Missing Not at Random (MNAR).
2
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ЛС до голяма степен се обезсмисля след решенията базирани на функцията на
максималното правдоподобие и множественото въвеждане, които са подходящи за
всички модели на ЛС. Въпреки всичко познаването на моделите на ЛС в важно за
анализа на самите механизми на ЛС (тестът на Little и последователните t-тестове)
както и за методите за анализ на ЛС при механизъм НеСЛ.
Игнорируеми и неигнорируеми механизми
Много често в литературата по въпросите на ЛС се срещат и термините
игнорируеми и неигнорируем 1 механизми. Механизмите могат да се нарекат
игнорируеми, ако а) механизмите са ЛНС или СЛ и б) параметрите, които управляват
процеса за формиране на данните, като наблюдаеми или липсващи, са независими
от параметрите, които трябва да бъдат оценени. Игнорируемостта практически
означава, че не е нужно да се моделира механизмът на ЛС, като част от процеса на
оценяване. От практическа гледна точка, често се слага знак за равенство между
механизма СЛ и игнорируемостта (Allison, 2002; Scheffer, 2002; Durrant, 2005; Howell,
Frick и Grabka, 2004) поради факта, че на практика условие б) е почти винаги
изпълнено. Ако механизмът на ЛС е НеСЛ, то той е неигнорируем. В този случай се
налага да се моделира механизма на поява на ЛС за да се получат неизместени и
състоятелни оценки на интересуващите ни параметри. За съжаление практиката е
все още „бедна” на решения в подобни ситуации. Едно от най-големите
предизвикателства е, че трябва много добре да се познава природата на ЛС, за да
могат да се направят ефективни оценки на параметрите на разпределенията на
базата на наличните сведения. Това се налага, защото данните в този случай
съдържат информация за действащия механизъм на поява на ЛС, която е „скрита“
за изследователя и лесно може да бъде грешно интерпретирана.
Проверка на механизмите на ЛС
Основен трудност при анализа на ЛС е, че обикновено е неизвестно как е
протекъл процеса на формирането им, т.е. механизмът на ЛС остава скрит.
Обикновено е необходимо да се правят заключения за разпределението на
индикатора на ЛС, които не могат да се проверяват (Durrant, 2005; Little and Rubin,
2002).
При механизма ЛНС, ЛС се приемат за случайно, нормално разпределени по
отношение на всички единици и признаци с ЛС. Този механизъм може да бъде
проверен като за всяка променлива с ЛС се разделят респондентите в две
съвкупности с и без ЛС. Може да се използва t – тест за проверка на различието на
средните при двете съвкупности при останалите признаци.
При този подход има трудности с вземането на решение едновременно за
всички случаи, доколкото t-оценките са свързани с общата корелационна структура
на данните, зависеща от моделите на ЛС и корелационната матрица на Y (Little,
1

ignorable и nonignorable
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1988). За преодоляване на недостатъците на t – теста Little предлага друг тест за
оценка на механизма ЛНС 1 (Little, 1988). Тестът се основава на изчисляването на
величината d2 на базата на максимално правдоподобните оценки на
характеристиките на разпределенията в матрицата от данни Y:

(4)
където nj е броя на единиците в модела с липсващи стойности j,

е средната аритметична за единиците в j

модел,
максимално-правдоподобна оценка на общата средна аритметична,
е максималноправдоподобната оценка на ковариационната матрица, а J е броя на различните модели на ЛС.

Когато нулевата хипотеза е вярна (т.е. механизма е ЛНС) d2 се апроксимира
към χ2 разпределение с
степени на свобода, където kj е броя на
променливите без ЛС в модел j, а k е броя на всички променливи в базата от данни.
Ако тестът се окаже незначим, механизма ЛНС може да се приеме за потвърден. В
противен случай механизма ЛНС е отхвърлен, но не се дава отговор на въпроса кой
от другите два механизма е валиден.
При изследване на механизма СЛ е необходимо да се съобрази, че ЛС при
дадена променлива се появяват във функция на друга наблюдавана променлива.
Така ако се разгледа разпределението на ЛС (в променливата с ЛС), по отношение
на всички наблюдения то е неслучайно, но ако се разделят единиците по значенията
на признака, от който зависи появата на самите ЛС, то биха се получили подгрупи, в
които единиците би трябвало да са случайно разпределени. Механизмът НеСЛ е
най-проблемен. При него ЛС са неслучайно разпределени по отношение на всички
наблюдения, но вероятността за появяване на липсваща стойност не може да бъде
оценена на базата на променливите в модела. Един от подходите в случая е
използване на външни източници при оценка на механизма на липсващите данни.
Най-често това се прави при сравнение на разпределенията с ЛС с такива от минали
изследвания. При наблюдаване на статистическо значимо различие това може да
означава, че при равни други условия появата на ЛС е във функция на самите
значения на променливата, обект на изследване.
Възможен, различен подход на потвърждаване на НеСЛ механизма е чрез
използване на клъстерни процедури, например чрез методи като K-средни, ЕМ
клъстеризация или др.. Предположението е, че ако механизмът е НeСЛ, т. е. има
значима връзка между появата на ЛС и значенията на променливата, при която се
появяват, то може да се очаква да се „разпознаят” моделите в базата от данни, при
които трябва да има значима клъстерна разлика (най-вече в средните стойности на
променливите с ЛС в модела). Така получените отделни клъстери се очаква, че
описват единици, които са близки, еднородни помежду си и вътрешно имат
игнорируеми механизми за поява на ЛС.

1

В англоезичната литература се среща като Little's MCAR test
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Класификация на методите за въвеждане на липсващи данни
Съществуващите класификации в литературата са изградени независимо от
механизмите на ЛС (Kalton и Kasprzyk, 1986; Ghosh-Dastidar и Schafer, 2003; Rubin и
Little (2002). Остава впечатлението, че всички методи са еднакво приложими,
независимо от действащия механизъм, което може да доведе до объркване. От
гледна точка на действията, които се предприемат, в зависимост от механизма на
ЛС, може да се предложи следната класификация.
Елиминационни процедури: Третиране на базата данни, все едно в нея няма
ЛС. Единиците, при които де наблюдават липсващи сведения, се отстраняват от
анализа. Наблюдават се две вариации на този подход, когато дадена единица с ЛС
се отстранява от всички анализи, или когато се отстранява от конкретния анализ,
който участва признака с ЛС.
Методи при игнорируеми механизми: Методи, които са приложими при
доказване на хипотезата за СЛ или ЛНС механизми.
Методи за въвеждане на ЛС за получаване на пълни бази от данни: В
резултат се получават пълни бази от данни. Могат да се направят няколко подгрупи:
•
нестохастични методи: Такива методи са методът на независимата средна,
регресионното въвеждане, методът „най-близък съсед“, въвеждане по близост на
оценените стойности;
•
стохастични методи: Стохастична регресия, донорски методи, вариант на
въвеждане по близост на оценените стойности;
•
многомерни методи като модели със структурни уравнения, непараметрични
методи като невронни мрежи и др., които едновременно могат да бъдат стохастични
и нестохастични.
Повтарящи се въвеждания: Методи за получаване на обобщени оценки на
характеристиките в базата от данни, без реално да се извършва въвеждане на
самите ЛС. Тези методи са множественото въвеждане и фракционното въвеждане.
Методи при неигнорируеми механизми: Анализа на ЛС изисква
предварително моделиране на механизма на ЛС. Към тази група се отнасят методи
като: специфични методи, селекционни модели, смесени модели на поява на ЛС. В
резултат, най-често се получават групи от единици, при които механизма на поява
на ЛС е игнорируем и могат да се използват методите за въвеждане описани в
предходната подточка.
Направената класификация се съобразява с фокуса на настоящото
изследване и не включва случаите, когато се наблюдават ЛС поради липса на
обхват на съвкупността или ЛС при повтарящи се във времето наблюдения върху
една и съща съвкупност.
Изисквания относно въвеждащите процедури
При провеждането на даден анализ, включително такъв който е насочен към
преодоляването на проблема с ЛС е предимство ако се разполага с информация за
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степента на „успешност“ на изпълняваната задача. Тези характеристики са по-скоро
като свойства, които се преследват от въвеждащата процедура. В контекста на
поставената цел се формулират следните изисквания:
(1)
Предвиждаща точност: Въвеждащата процедура трябва в максимална степен
да запазва действителните, истинските значения на признаците.
(2)
Ранжираща точност: Въвеждащата процедура трябва в максимална степен да
запазва подредбата на значенията. Това се отнася до запазване на порядъка на
връзките между въведените значения, която трябва да е същата както при
действителните такива.
(3)
Запазване на разпределението: Въвеждащата процедура трябва да запазва
разпределението на данните. Това означава, че след въвеждащата процедура
едномерните разпределения трябва да се същите каквито биха били ако нямаше
ЛС. Тук спокойно може да се добави, че е желателно да бъдат запазени както
едномерните така и многомерните разпределения.
(4)
Оценъчна точност: Въвеждащата процедура трябва даде възможност да се
възпроизведат началните моменти на разпределенията на истинските стойности.
Това на практика означава да се получават неизместени и ефективни оценки на
параметрите на разпределенията.
(5)
Въвеждаща приемливост: Въвеждащата процедура трябва да осигурява
приемливи, реалистични значения. На практика това означава да се използват
такива въвеждащи процедури, които дават оценки в реалните граници на изменение
на оценяваното липсващо значение.

Фигура 1. Схематично представяне на подходите за третиране на ЛС и
методите, които биха могли да бъдат използвани в зависимост от механизмите на
ЛС и целите на анализа
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Методи за третиране и въвеждане на липсващи индивидуални данни
В предходния раздел се предложи авторска класификация на методите за
анализ и въвеждане на ЛС. Позовавайки се на нея могат да бъдат представени
силните и слабите страни на разглежданите методи. На фиг. 1 схематично е
представен модел на връзките между възможните подходи относно ЛС - дели те се
игнорират в даден статистически анализ или е избран подход за тяхното въвеждане.
При избор на изследователя да въведе ЛС то във всички случаи е наложително да
се провери механизма на тяхната поява.
Елиминационни процедури в третирането на ЛС
Поредно елиминиране
Поредното елиминиране 1 (ПЕ) е може би най-разпространената процедура за
третиране на ЛС в дадена база данни. Тя е известна още като анализ на пълна база
данни 2. При нея решението на проблема с ЛС се намира в отстраняването на всички
единици, при които има такива, независимо от признака.
Използвайки подобен подход имплицитно се определя, че механизма е ЛНС и
ЛС са при единици, които по нищо не се различават от единиците регистрирали
своите значения по изследващите ги признаци. Авторите (Allison, 2002; Enders,
2010), анализирали свойствата на оценките получени след прилагане на поредно
елиминиране заключават, че тази процедура трябва да бъде използван основно
само когато механизма на поява на ЛС е ЛНС. Тогава ПЕ дава ефективни и
неизместени оценки Друг основен недостатък при ПЕ произтича от редуцирането на
обема на извадката, което независимо от механизма на ЛС неизменно води до
нарастване грешките на оценките и оттам до намаляване на мощността на
критериите при проверката на хипотези, особено когато извадките по програма са
малки.
Елиминиране по двойки
Елиминирането по двойки 3 (ЕД) е друга подобна процедура известна още като
„анализ на наличната база” 4. При нея отново се елиминират единици с ЛС, но в
зависимост от конкретен анализ и участващите в него променливи. За всеки анализ
се използват всички единици, за които има регистрирани значения, независимо, че
при друг анализ върху същата база от данни може да се използват друг набор от
единици с „пълна информация”. ЕД има определени недостатъци, които ограничават
неговото използване. ЕД изисква механизъм ЛНС за да може оценките от анализите
да не бъдат изместени. Също недостатък на ЕД е, че всяка оценка може да бъде
получена на базата на различна подизвадка от данни с различен обем и това може
да доведе до сериозно нарушаване на логиката на самите оценки и оттам до съвсем
грешни такива 5. Липсата на сравнима извадкова основа води до проблеми с
оценките на стандартните грешки.
1

На английски Listwise delition
На английски Complete-case analysis
3
На английски Pairwise delition
4
На английски Available-case analysis
5
Например, може да се получат корелационни коефициенти надхвърлящи 1 по абсолютна стойност.
2
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Тези недостатъци на ЕД, ограничават неговото приложение в практиката и
налагат този подход да бъде пренебрегван за сметка на ПЕ дори.
Методи за въвеждане на ЛС при игнорируеми механизми
Това са методи за „запълване” на липсващите данни чрез подходящи
стойности с цел да се получи пълна база данни. Методите могат да се разделят
основно на два типа – детерминистични и стохастични. Детерминистичните методи
се основават на моделиране на ЛС чрез познатите характеристики на базата данни.
При тях винаги се получават едни и същи резултати за ЛС при едни и същи
характеристики на съвкупността. При стохастичните методи допълнителното
добавяне на случайност дава възможност да се получават различни стойности.
Метод на независимата средна
Методът е основан на въвеждане на стойността на средната аритметична при
всички липсващи значения. Вариация на метода е да се използват групови средни,
като разделянето на съвкупността на групи да се базира на избрана, обясняваща
променлива. Недостатъците на подобен подход или процедура са свързани с факта,
че разпределенията на признаците стават „компресирани” т.е., те са лишени от
нормалната си вариация и връзките между признаците могат да бъдат силно
променени (Kalton, 1983; Lessler и Kalsbeek, 1992; Little и Rubin, 2002).
Регресионно и стохастично регресионно въвеждане
Друг широк клас от методи за въвеждане на ЛС е регресионното въвеждане
или използването на регресионни модели за подобни цели (Little и Rubin, 2002,
Durrant G.B., 2005, Enders C, 2010 ). В теорията може да се срещне като
прогностичното регресионно въвеждане, известно още като детерминистична
регресионна зависимост или още въвеждане на базата на зависимата средна.
Регресивният модел за въвеждане се изгражда като променливата с ЛС yi се
регресира (корелира) с допълнителните променливи xi, при които не се наблюдават
ЛС. Оценените стойности чрез модела се използват за въвеждане на липсващите
значения на Y. Обикновено линейни регресии се използват за метрирани
променливи, докато логистичните регресии се предпочитат при категорийни данни.
Недостатъкът на подобен подход е, че нарушава, изменя, вида на разпределението
на Y и корелациите между променливите, които не се използват в регресионния
модел за въвеждане. Значително се подценява вариацията на променливата с ЛС,
след въвеждането. Оказва се, че моделът, на базата на който се прави въвеждането
и променливите включени в него, са от изключително значение (Enders C, 2010).
Недостатъците на методите за въвеждане на ЛС се обобщават по следния
начин (Rubin, 1987; Little и Rubin, 2002):
•

Подценяване на действителната вариацията на оценките;

•
Игнориране на допълнителната вариация произтичаща от това, че данните са
липсващи, а не наблюдавани.
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•
Третиране на въведените стойности като наблюдавани и подценяване на
стандартните грешки, нереално увеличаване на мощността на критериите и
повишаване на риска от грешка от I род при статистическата проверка на хипотези.
За компенсация на тези недостатъци се предлага подход известен днес като
стохастична регресия. Методът е известен още като рандомизирано регресионно
въвеждане и се разбира въвеждане на базата на зависимото разпределение на Y
спрямо Xi, но за компенсиране на несигурността (в смисъла на Rubin) на въведените
стойности, например при линейна зависимост между Y и X, е чрез добавянето на
елементи от разпределението на остатъците към въведените стойности. Добавянето
на остатъците към въведените стойности възстановява дисперсията на данните и
ефективно елиминира изместването в следствие на стандартното регресионно
въвеждане. Стохастичната регресия е единствения подход от т.н. стандартни
методи, който дава неизместени оценки на разпределенията при механизъм СЛ
(Enders C, 2010).
Донорски методи 1
Подходът при тези методи е ориентиран към използването на действително
наблюдавани в изследването значения на променливите. Така базата от
наблюдавани стойности се използва като донор за липсващите значения, които се
избират от тях. Подобни методи за вмъкване са известни като донорски методи
(Kalton и Kasprzyk, 1982; Little, 1986; Lessler и Kalsbeek, 1992). Решаването на
задачата минава през определяне на донорските значения. Предимството на
подобен подход е използването на действително наблюдавани „реални” значения на
променливите при процеса на вмъкване. Това е основна причина те да се
предпочитат особено при работа с категорийни променливи. Донорските методи са
не-параметрични или полупараметрични и нямат ограниченията относно
информация за признаковите разпределения. Това е особено важно при
разпределения с асиметрия или в случаите, когато данните се получават след
закръгляне или когато оценката на честотите на разпределението са заложени в
изследователската задача. В следствие на прилагането на донорските методи
въведените значения имат същата форма на разпределенията като наблюдаваните
данни (Rubin, 1987).
Въвеждане чрез метода „Най-близък съсед”
Методът „Най–близък съсед”, още наричан съответствие по функцията на
разстоянията 2 е от типа на донорските методи, където донорът се подбира на
базата на минимизиране на функция на разстоянието (Durrant G.B., 2005, Enders C,
2010). В методът се дефинира подходяща характеристика на разстоянията, на
базата на външните променливи. За значения на единиците с ЛС се избират
наблюдаваните единици с най-малки разстояния до тях, на базата на зададените
(избраните) променливи. Предимство на метода е, че за въвеждане се използват
действително наблюдавани стойности. Друго предимство е възможността да се
1
2

Друго много разпространео тяхно име е Hot Deck методи
distance function matching
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подредят значенията по даден определящ признак, като по този начин се изолира
(контролира) неговото влияние. Недостатък на метода е подценяването на
вариацията, породена от несигурността от действителните значения на ЛС.
Въвеждане по близост на оценените стойности 1
Методът на е съчетание на донорски въвеждащия подход и модели за
въвеждане на данните – регресионни или други (Little 1988, Durrant и Skinner (2005a).
В своята опростена форма методът представлява аналог на метода „Най-близък
съсед”, където между донора и респондента е определено на базата на оценените,
предвидените стойности на y (променливата, при която има ЛС) – ŷ i чрез
i

регресионен или друг модел. Въвеждане по близост на оценените стойности е в
основата си детерминистичен метод. Следвайки принципите на Рубин е желателно
въвеждане на стохастичен елемент в метода, което може да се получи, като от
набора от значения, които са „близки” до оценяваните се избере едно по случаен
начин. Друга форма на метода е донорско въвеждане в подкласове, групи
формирани на базата на порядъка (размаха) на оценените стойности, получени чрез
избран модел за предвиждане 2. Методът на въвеждане по близост на оценените
стойности е композитен, съчетаващ в себе си елементи от регресионното
въвеждане, както и елементи от методите „Най-близък съсед” и донорското
въвеждане. Той е полупараметричен метод и независимо, че работи с модел на
въвеждане, не е толкова чувствителен към описанието на модела и неговата
точност, за разлика например от регресионното въвеждане (Schenker и Taylor, 1996).
Въвеждане чрез използване на невронни мрежи
Въвеждането посредством невронни мрежи е сравнително слабо използван
метод. Едни от първите описания на подобни процедури могат да се намерят при
Nordbotten, S. (1996). В настоящото изследване се лансира използването на
многослоен персептрон, чрез който да се моделира зависимостта между
променливите с ЛС и останалите променливи в базата от данни. Персепртонът се
изгражда най-често от 3 слоя – входен, скрит и изходен. Скритите слоеве често
варират между 1 или 2, а понякога липсват. Всяка мрежа е желателно да се обучи,
т.е. да се оптимизират теглата (връзките) между невроните с оглед най-доброто
решение на поставената задача. За целта е желателно да се използва не само една,
а три различни групи от данни – тренировъчна, контролна и тестова. Индикатор за
степента на обучение се получава от избрана функция за успешно решение на
задачата или функция измерваща грешката при решаването на задачата.
Въвеждането на СЛ става след като мрежата е обучена на базата на единиците без
ЛС. Самите единици с ЛС се въвеждат на входа на мрежата, а на изхода се
получават значенията на променливите, които имат ЛС. Едно от предимствата на
използването на невронни мрежи при въвеждането на ЛС е в невъзможността да се
изпадне в нежелани взаимовръзки между обясняващите променливи. Друго
предимство е възможността да се работи с повече от една зависима променлива,
1
2

predictive mean matching imputationр анг.
например регресионен модел или друг подобен
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нещо което е невъзможно при другите статистически методи за въвеждане на ЛС.
Огромно предимство на методът е, че той работи с мертирани и неметрирани
признаци, без това да се отразява на ефективността му. Този метод успешно може
да се използва в съчетание с други методи за единично и множествено въвеждане.
В настоящото изследване ще бъдат демонстрирани неговите възможности като
самостоятелен метод за въвеждане на ЛС, както и възможността той да бъде
използван като последващ анализ след обособяване на латентни променливи. Други
предимства на методът са, че първо е непараметричен и второ не зависи от
линейността на връзките между променливите. Това освобождава изследователите
от ограниченията на параметричните методи и условията за тяхното прилагане,
например известени единични и многомерни разпределения на променливите.
Ограничение за метода е, че трябва да се разполага с големи извадки от данни
(обикновено над 200 единици), като размерът на извадката е пряко свързан с броя
на невроните в мрежата. Колкото е по-голяма мрежата, т.е. има повече неврони,
толкова за обучаването и са нужно повече единици.
Въвеждане с помощта на латентни променливи
Една нова перспектива в анализа на ЛС може да се даде с използването на
латентни променливи в базата от данни. Латентните променливи са познати в
статистическата литература от десетилетия, но практиката да се използват в
анализа на ЛС може да се разглежда като новаторска. Те представляват
хипотетични или теоретични променливи (конструкти), които не са директно
наблюдаеми. Латентните променливи са от огромно значение при много
дисциплини, но най-общо казано липсва конкретен или прецизен начин за
наблюдение на техните влияния. Латентната структура на една база данни може да
се разглежда от две перспективи. От една страна тя осигурява намаляване на
размерността на базата данни като обединява определен брой свързани признаци в
един латентен общ признак. Така се съкращават броя на признаците и оттам
размерността на самата база от данни. От друга страна латентната структура
представя специфичните вътрешни връзки в базата данни между отделните
признаци. В контекста на анализа на ЛС се използва възможността да се разкрие
вътрешната структура на базата данни като се разбере къде се „отнасят“
променливите с ЛС, т.е. към кои латентни фактори принадлежат и в каква връзка са
с останалите признаци в базата от данни. Така получената латентна структура може
подходящо да се използва за моделиране и въвеждане на ЛС. Анализът, който
включва влиянията на латентни фактори много често се нарича структурен, заради
своята организация и използва модели със структурни уравнения (МСУ). В контекста
на анализа на ЛС латентните фактори се използват като обясняващи променливи на
променливите с ЛС. При добра адекватност на модела се постига използването на
цялата информация в базата от данни, без да се изпада в нежелани, смущаващи
взаимодействия между факторите.
Достигането до адекватната и пълна латентна структура на базата от данни
най-често преминава през две фази: обяснителна и потвърдителна. Те оформят два
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различни типа анализи. При обяснителния анализ 1 се използват възможностите на
факторния анализ. На базата на различни методи за екстракция на факторите се
достига до първоначалната латентна структура на базата от данни. За съжаление
тази първоначална латентна структура не винаги е оптималната и затова се налага
нейното напасване. Това се постига чрез т.н. потвърдителен анализ 2. До голяма
степен различията в оценките между двата анализа се дължат на вътрешната
логика на анализите. Основната цел на обяснителния факторен анализ е
редуцирането на размерността на базата от данни, докато потвърдителния анализ
има за цел да оптимизира връзките между вече създадената структура в базата от
данни за получаване на най-доброто и описание (Raykov и Marcoulides, 2006; Byrne,
2010; Harrington, 2009; MacKinnon, 2008; Kline, 2011).
МСУ са статистически инструмент за решаване на редица сложни
изследователски проблеми в психологията, биологията, икономиката, социологията
и др. науки. Една от основните причини за широкото използване на МСУ е, защото
те представляват мощен инструмент за проверка на теоретичните концепции.
„Добрият“ модел в максимална степен възпроизвежда данните и тяхната вътрешна
структура и взаимовръзки. Минимизирането на разликите между двете
ковариационни матрици се основава на функция на съответствието 3, която приема
неотрицателни стойности и е равна на 0 при пълно съответствие. Оценката на
съответствието и степента на близост между емпиричната ковариационна матрица и
репродуцираната от модела може да се направи на базата на различни показатели
или индекси.
В настоящото изследване посредством МСУ се оценява модела, който се
използва за директно въвеждане на ЛС, посредством стохастична регресия
например 4. Тази идея е взаимствана от Arbuckle (1994, 1996). Също така същият
модел се използва за оценка на значения на латентните фактори, които от своя
страна се използват за фактори в невронните мрежи, на базата на които се
получават оценки на ЛС. Трябва да се има предвид, че самите латентни фактори са
признаци със 100% ЛС. Така този подход сам по себе си представлява двустепенна
оценка на ЛС, веднъж тези при латентните фактори и втори път чрез невронната
мрежа при признаците с ЛС. Изборът на последващ анализ чрез невронни мрежи се
базира на предимствата, които имат те при анализа, описани в предходната
подточка.
МСУ имат и свои недостатъци. Достигането до адекватен модел с максимална
степен на обяснената вариация в базата от данни изисква специфични познания и
специализиран софтуер. Понякога това е дори невъзможно, поради спецификата на
самата база от данни, например със слаба вътрешна съгласуваност и оттам слаба
факторна пригодност. В тези случаи използването на латентни фактори практически
става невъзможно. Това, за съжаление, е съпътствано със слаба информативност
1

Exploratory factor analysis, анг.
Confirmatory factor analysis, анг.
3
Fit function (F).
4
Стохастичната регресия не е единствено възможния подход. В случая може да се използва всеки един метод
познат и предпочитан от изследователя.
2
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на обясняващите променливите по отношение на тези с ЛС, въобще. В подобни
ситуации, обаче, всеки друг подход базиран на използването на информация от
обясняващите променливи, в базата от данни, би довел до несигурни резултати.
Повтарящи се въвеждания: Множествено и фракционно въвеждане
За разлика от обсъжданите до момента методи за въвеждане, при които за
дадено липсващо значение на признак се използва само едно въведено значение, в
теорията и практиката съществува и подхода на множественото или повтарящото се
въвеждане. За всяко липсващо значение се използват няколко независими оценки,
чрез повторение, най-често, няколко пъти на процедури, подобни на тези при
единичното въвеждане като получените резултати се обобщават. Основната
причини да се използва повтарящото се въвеждане е да се преодолеят
недостатъците присъщи на методите за единично въвеждане при оценката на
вариацията на измерваните характеристики. Методът на множественото въвеждане
(МВ), предложен от Rubin (1987), е форма на повтарящи се въвеждания, ползващ се
с най-голямо доверие сред теоретици и практици към момента. Идеята в този
подход е, че повтарящите се въвеждания, сами по себе си, рефлектират върху
несигурността на истинските, но ненаблюдавани стойности. Самите процедури на
въвеждане използват максимално правдоподобни оценки (като ЕМ алгоритъм) или
бейсов подход (АУД алгоритъм). Тези два алгоритъма осигуряват т.н. подходящо
(proper) множествено въвеждане според Rubin (1987). Общата оценка на
параметрите на разпределенията и тяхната вариация става чрез единна и опростена
техника, което е удобно за всеки изследовател независимо от неговите знания,
умения и предпочитания към дадени типове анализи.
Множествено въвеждане
Основната идея на множественото въвеждане (МВ) е да се въвеждат ЛС като
се използва подходящ въвеждащ модел, включващ в себе си определена
въвеждаща процедура. Тази процедура се повтаря S пъти (S>2), като на всяка
повторение се провежда желания анализи, например изчисляване на относителни
дялове, оценка на параметрите на основен регресионен модел или др. във всяка от
S-те пълни бази данни, получени след въвеждането. На следващ етап резултатите
от S-те оценки се обобщават чрез правилата на Rubin (1987).
Итеративни процедури за множествено въвеждане
В настоящото изследване един от фокусите се насочва към сравнението на
резултатите от прилагането на два концептуално много близки, но технически
принадлежащи на два различни статистически подхода анализи. Единият анализ е
ЕМ алгоритмът, при който като начин на постигане на резултатите се използва
максимизирането на функцията на максималното правдоподобие (ФМП), а другият е
алгоритмът за увеличаване на данните 1 (АУД), базиран на бейсовия подход и
използващ информация от постериорните разпределения на променливите. И двата
1

Data augmentation algorithm
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алгоритъма са итеративни и първият - ЕМ исторически е станал основа за
създаването на вторият - АУД.
Фракционно въвеждане (ФВ)
Друг подход при повтарящите се въвеждания е фракционното въвеждане
(Kalton и Kish, 1984; Fay, 1996; Kim и Fuller, 2004; Durrant и Skinner, 2005), базирано
на идеята на повтарянето на процедурата за случайно донорско въвеждане няколко
пъти. Авторите лансират идеята за използване на метода на най-близкия съсед,
като средство за въвеждане на единичните оценки във всяка фракция, като
фракцията се препоръчва да се състои от около 10 въведени стойности. При този
подход крайната оценка на търсения обобщен параметър на съвкупността, се
представя като притеглена оценка, с тегла 1/S, от индивидуалните фракционни
оценки. Това практически означава пълно съвпадение с начина, по който се
получава тази оценка при МВ. Трудности се срещат при определяне размера на
разсейването на оценките и оттам грешките на тези оценки.
Основната цел на повтарящите се въвеждания е подобряване на
„ефективността” на въведените точкови оценки. Kim и Fuller (2004) показват в
тяхното изследване, че този подход дава по-добри резултати от МВ. Те го обясняват
с допълнителната вариация за да се постигне „подходящо” МВ. Предимство на ФВ е,
че не се изисква пълна парамертизация на методите.
Единично, множествено или фракционно въвеждане
В последните години се наблюдава явно предпочитане на множествените
подходи за въвеждане. Методите описани като единични се наричат често „стари”
или „конвенционални” и тяхната употреба се описва като „обезокуражаваща”
(Schafer и Graham, 2002; Allison, 2001). От друга страна „подходящото” множествено
въвеждане, основано на използването на ЕМ и алгоритма и АУД се представя като
„модерни” методи. Често се подчертава, че единичното въвеждане, „неподходящото”
множествено въвеждане и фракционното въвеждане, третират въведените
стойности като предварително известни и затова не повлияват коректно извадковата
дисперсия в следствие на модела на ЛС и по този начин водят до недооценяване на
вариацията и оттам и до не достатъчен обхват на анализа (Schafer, 1999; Sinharay,
Stern и Russel, 2001; Schafer и Graham, 2002; Carlin, 2003; Raghunathan, 2004).
За правилното ориентиране в палитрата от възможности преди всичко трябва
да се има предвид целта на анализа на ЛС. От гледната точка е на
изследователите, който желаят да получат обобщени оцени на база от данни, в
която има ЛС, то използването на подхода на множественото въвеждане е
изключително обоснован, заради възможността да се получават неизместени оценки
на основните характеристики на разпределенията. От гледна точка на
изследователите, който желаят да възстановят засегната от ЛС база от данни,
прилагането на МВ и ФВ изглежда в известен смисъл неподходящо. В тази ситуация
трябва да се търси възможна алтернатива, която компенсира нежеланото
редуциране на вариацията при единиците с ЛС в следствие на въвеждащата
процедура. Избраният подход трябва да възпроизвежда зависимостите между
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признаците в базата данни и правдиво да възпроизвежда разнообразието от
значения и оттам вариация в базата от данни.
Методи за въвеждане на ЛС при механизъм НеСЛ
Подходите при въвеждането на ЛС когато механизмът на формиране на сами
липсващи данни не е игнорируем се различават значително от описаните при
игнорируеми механизми. Това е в следствие на зависимостта на поява на ЛС и
значенията на променливите, при които се появяват тези стойности. В тази ситуация
функцията на максималното правдоподобие дава изместени оценки.
В теорията се представят два класа от модели препоръчвани в подобни
ситуации: селекционни модели (СМ) 1 и смесени модели на поява на ЛС (СМП) 2.
И двата типа модели включват взаимодействието на разпределението на данните и
вероятносното разпределение на индикатора на ЛС, но по различен начин. СМ се
състоят от две части – от една страна регресионни уравнения, които предвиждат
вероятността за получаване на ЛС от друга разпределението на самите данни. СМП
моделите от своя страна имат друг подход. Те групират единиците в подгрупи, в
които се наблюдават едни и същи модели на ЛС и провеждат последващ анализ във
всеки модел поотделно. Неизбежно трябва да се държи сметка, че и двата подхода
имат своите слаби страни. СМ в голяма степен разчитат на непроверими
характеристики на разпределенията, докато СМП изискват от изследователя да
определи значения на един или повече неизвестни параметри, които на практика не
могат да бъдат проверени. За съжаление никога не е известно дали тези
предположения и допускания са в сила и от там, дали това което се получава като
резултат не е по-лошо от това, което може да се получи ако се използва допускането
за СЛ механизъм. Това единствено показва, че използването на подобни модели
трябва да се прави когато има особено добра запознатост с базата от данни,
логиката на процесите които тя описва и добра запознатост с теорията за въвеждане
на ЛС.
Специфичен подход
механизмът е НеСЛ

за

обработка

на

липсващи

данни,

когато

Този подход е имал своята актуалност в периода на последното десетилетие
на 20 век и първото десетилетие на 21 век, когато липсата на подходящи софтуери
са ограничавали решенията. Изследователите са разчитали на специални подходи
за тестване на чувствителността на оценките получавани чрез допускането на СЛ
механизъм.
Теоретични основи на моделирането при НеСЛ
При механизма НеСЛ има значима връзка между параметрите на
разпределението на ЛС и моделът, на базата на който ще се оценят самите ЛС.
От тази гледна точка това вътрешно взаимодействие неминуемо довежда до
смущения в оценките на параметрите на модела и оттам на самите ЛС. Целта на
моделите при НеСЛ е смекчаване или неутрализиране на това взаимодействие, чрез
1
2

The selection models
The pattern mixture models
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вмъкване на модела на вероятността на поява на ЛС, и оттам получаването на
неизместени оценки на ЛС. Двата типа модели СМ и СМП го постигат по различен
начин. При СМ това се получава като регресионен модел, който оценява
вероятността за поява на ЛС, докато при СМП извадката от единици (базата от
данни) се стратифицира по отношение на съществуващите модели на ЛС и всеки
един от моделите се оценява поотделно. В основата и на двата подхода е
съвместното разпределение на данните и вероятността за поява на ЛС. Различията
в неговото третиране дава и различието в двата подхода.
Съвместното разпределение на данните от базата и вероятността за поява на
ЛС при тях е p (Y , M ) . СМ моделите представят това разпределение по следния
начин:

p (Y , M ) = p M Y p (Y )
където

pM Y
данните.

(5)

е вероятностното условно разпределение на ЛС при дадени Y, а

p (Y ) е разпределението на самите

Вероятностното условно разпределение на ЛС при дадени Y показва
вероятността да се появи ЛС при лице участвало в изследването и имащо конкретни
значения на изучаваните признаци. Разпределението на данните показва
вероятността да се появи конкретно значение на признаците в базата от данни.
От своя страна СМП моделите могат да се представят по следния начин:

p (Y , M ) = p Y M p ( M )

(6)

където

pY M

е вероятностното условно разпределение на Y, при дадено значение на М, а
разпределението на ЛС.

p (M ) е

Това е отново съвместното разпределение на Y и M, но представено по
обратен начин. Условното разпределение в случая определя вероятността да се
наблюдава определено значение на Y в подгрупа определена от единици имащи
еднакъв модел на ЛС, а разпределението на ЛС p (M ) описва различните модели на
ЛС. Уравнение (6) представя логиката на СМП, а именно стратифициране на
извадката от единици в изследването на базата на моделите на ЛС и провеждане на
анализ във всяка отделна страта.
СМ и СМП са взаимосвързани в смисъл, че представят един и същи феномен
и се отнасят до алтернативна форма на факторно изразяване на едно и също
съвместно разпределение. Въпреки това, двете различни изразявания лежат на
много различни крайни предположения, което означава, че двата модела могат да
произведат съвсем различни точкови оценки на параметрите и оттам различни
оценки на ЛС. Някои изследователи дават предимство и предпочитат СМП, понеже
изискват по-ясни предположения, отколкото СМ (Enders, 2010).
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Класически Селекционен модел
Идеята на СМ е предложена от Heckman (1976) като възможност за
преодоляване на изместването в регресионните модели при НеСЛ механизъм.
Моделът предложен от Heckman се състои от две части. Едно основно регресионно
уравнение, описващо взаимовръзките между признаците в базата от данни и едно
допълнително регресионно уравнение, което оценява вероятността за получаване
на ЛС. Начинът по който СМ компенсират изместването на оценките се основава на
оценката на R – вероятността за поява на ЛС. Регресионното уравнение, което
описва появата на ЛС трябва да се гради върху ясни и правдиви хипотези. За
съжаление, в която и да е реална ситуация няма яснота за причините за поява на
ЛС. От друга страна, изборът на променливи за описание на вероятността за поява
на ЛС от наличните в базата данни води до това, че оценената променлива R ще
бъде сериозно корелирана с тях. Следователно, когато тази променлива се
използва за оценка на параметрите на основното регресионно уравнение, в което
най-често се използват същите фактори, то това води до колинеарност между
входните променливи. За да се минимизира опасността в подобна ситуация,
изследователите препоръчват поне една от независимите променливи в модела за
вероятността на поява на ЛС да е различна от тези при модела на основното
регресионно уравнение. Това, разбира се, не гарантира винаги успех.
Смесени модели на поява на ЛС
Както вече беше отбелязано, СМП представят съвместното разпределение на
данните и ЛС. В класическата си проява СМП оценят дадени определени
характеристики на разпределението на данните в подгрупи (напр. средните по даден
признак), определени от различните модели на ЛС. След получаването на
подгруповите оценки те се осредняват, за да се получи обща оценка за цялата база
от данни. Това води със себе си някои важни особености. При определянето на
подгрупите може да се окаже, че характеристиките или параметрите при техните
разпределения са неоценими или не идентифицируеми, поради липса на
информация. За преодоляването на тези затруднения се налага да се въвеждат
редица правила за идентифицируемост (Glynn, Laird и Rubin, 1986; Little, 1993; Rubin,
1987; Enders, 2010).
Подобно на СМ и СМП базират своите резултати на неоценими параметри.
Въпреки, че този тип модели не изискват някакви специфични допускания за
разпределенията на променливите се изисква изследователя да прави допускания и
да приеме значения за неоценяемите параметри. При грешно дефиниране на
подгрупата, от която да се извлекат параметрите на подмоделите, се достига до
грешни оценки и липса на редуциране на изместването заради механизма НеСЛ.
Това налага оформянето на подгрупите с еднакви модели на ЛС да бъде направено
по безспорен начин от изследователите. Предимство на анализа е, че всяка
подгрупа се третира като отделна база от данни с отделни специфични
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разпределения и с игнорируем механизъм на поява на ЛС, което позволява да се
прилагат различни подходи за описването на моделите на ЛС.
Влияние на рязко отклоняващите се стойности при анализа на ЛС
Важен аспект в редактирането и въвеждането на ЛС в базите от данни е
правилното измерване и третиране на т. н. рязко отклоняващи се стойности (РОС) 1.
Основната причината да се концентрира внимание върху този тип значения, е че
подобни стойности могат да не бъдат в синхрон с останалите значения и ако останат
в базата те могат да повлияват нежелателно върху оценките получени от
стандартните параметрични методи за анализ на данните. Според Anscombe (Kenny,
1979) съществуват три различни причини за РОС. Първата причина се гнезди в
измервателните техники, които се използват. Втората се дължи на множествените
съвкупности 2, с които се работи и третата е в следствие на случайни фактори.
Трябва да се има предвид, че не всички рязко отклоняващи се значения могат да са
„грешни“. Chambers (1986) разделя този вид стойности на два типа –
репрезентативни (или коректни стойности) и нерепрезентативни (некоректни или
уникални значения). Методите за анализ и въвеждане на РОС като ЛС трябва да
вземат тази разлика предвид.
Изводи от разгледаните проблеми
Както вече бе отбелязано изборът на подход за игнориране на ЛС, без те да
бъдат анализирани е натоварен с неоправдано големи рискове. Най-често в случая
се използват процедурите ПЕ и ЕД. И двете описани процедури имат много
недостатъци, които силно затрудняват тяхното използване. Въпреки всичко
недостатъците на ЕД, свързани с изкривяването на оценките от анализите заради
липсата на сравнима извадкова основа прави метода по-малко предпочитан в
сравнение с ПЕ. От друга страна ако делът на ЛС е малък (под 5%) и механизма е
ЛНС, то използването на ПЕ не би трябвало да навреди на оценките на параметрите
в базата от данни, както показва Allison. Изследванията на автора на този труд и
направените редица симулации в тази посока потвърждават тази хипотеза. Ако
механизмът не е ЛНС, същите тези изследвания показват, че винаги се получават
изместени оценки. Въпреки всичко трябва да се отбележи, че всеки анализ на ЛС и
метод за въвеждането им е свързан с елиминационна процедура. Повечето методи
за въвеждане на ЛС използват за своите първоначални оценки на параметрите тези,
получени най-често от ПЕ. Това е така защото повечето методи са дефинирани при
игнорируеми механизми и много малка част касаят неигнорируемите такива. Тази
особеност за пореден път подчертава нуждата от първоначален анализ на
механизма на ЛС, преди каквито и действия да се правят за въвеждането на ЛС. При
грешни хипотези за механизма на ЛС, който и да е методът, подбран за
1

На анг. оutliers. В българската статистическа литература терминът се среща още като екстремни стойности
(Манов, 2002).
2
Multiple populations
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въвеждането на ЛС ще стартира при грешни изходни условия, а това е достатъчно
да се предположи, че резултата ще бъде нежелан.
В настоящото изследване се дефинираха изисквания относно въвеждащите
процедури, които са изключително полезни при избора на „подходящ“ метод за
въвеждане на ЛС в конкретна ситуация. Те съдържат в себе си критериите за
„подходящо въвеждане“ на Rubin и така се получава добър практически инструмент,
който дават възможност за конкуренция между методите. Въпреки това познаването
на качествата всеки един от тях е предимство в изборът.
Методите на независимата и зависимата средна (или известен още като
регресионно въвеждане) са лесни за прилагане и в голяма степен се използват от
изследователите заради тяхната простота. Регресионното въвеждане е една стъпка
напред, в покриване на изискванията относно въвеждащите процедури, в сравнение
с метода на независимата средна, но тази стъпка е много малка и методът
продължава да страда от подценяване на вариацията на разпределенията и силна
чувствителност от моделът, на базата на който се прави въвеждането. Едно много
успешно решение на проблемите на регресионното решение се предлага чрез т.н.
стохастична регресия. Въпреки всичко въведените стойности са ненаблюдаеми
значения, но в определени ситуации методът работи изключително добре (Little и
Rubin, 2002; Enders, 2010).
При донорските методи се използват действително наблюдаваните значения
на единиците. Това удовлетворява изискването за въвеждаща приемственост a
priori, но за съжаление това не е достатъчно и тези подходи са придружени с
недостатъците на липса на запазване на моментите в разпределенията. Друг
подобен подход на донорските методи е метода „Най-близък съсед”. При него има
опасности, които се крият в определянето на модела, на базата на който се прави
оценката на най-близките съседи. При добре организирана база от данни, в която
между променливите има добри връзки се предполага, че методът ще работи добре.
Комбинация от регресионно въвеждане и най-близък съсед е въвеждането по
близост на оценените стойности. От тази гледна точка се очаква методът да страда
от недостатъците и на двата пораждащи го метода. Той се описва с оценки,
подценяващи вариацията в базата от данни; третиране на въведените стойности
като наблюдавани и подценяване на стандартните грешки, нереално увеличаване на
мощността на критериите и повишаване на риска от грешка от I род; игнориране на
допълнителната вариация произтичаща от това, че данните са липсващи, а не
наблюдавани. Това са недостатъци, които са основен проблем на почти всички
описани до тук методи, с изключение на стохастичната регресия. Предимствата на
метода се крият в това, че за въведени значения се използват реални наблюдавани
значения в базата от данни.
Тъй като значителна част от методите имат недостатъци, които произтичат от
не добре обусловените модели на връзки при описанието на ЛС в настоящото
изследване е предложено използването на МСУ, базирани на латентни променливи.
Предимството на тези модели се крие в конструирането на модели, които в
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максимална степен да възпроизвеждат всички ковариационни връзки между
променливи в базата от данни. Така ако тези модели се използват за въвеждане, да
речем с помощта на стохастична регресия или друг подобен метод, се очаква да се
преодолеят всички недостатъци на методите базирани на регресионни модели. Със
същите мотиви се предлага и използването на невронни мрежи за въвеждане на ЛС.
Предимство на тези модели е, че те еднакво добре използват метрирани и
неметрирани признаци, а отличителна черта на метода е възможността с помощта
на една мрежа да се въведат значенията на всички променливи с ЛС. Така в
максимална степен се очаква да се запазят връзките между тях.
Повтарящите се въвеждания – множествено и фракционно - остават в страни
от фокуса на настоящото изследване, заради целите на изследването да се
предложат подходи и методи за получаване на една база данни без ЛС. Но
осъществяването на множественото въвеждане се прави чрез ЕМ алгоритъм и АУД,
които много успешно могат да се използват и за единични въвеждания, още повече
че те отговарят на критерия на подходящото въвеждане.
От изследователска гледна тока е важно да се познава възможния анализа на
ЛС при механизъм НеСЛ. Това е най-сложната емпирична ситуация, а за съжаление
„най-бедната“ на полезни решения. Двата модела, които се предлагат СМ и СМП, се
основават на съвместното разпределение на данните и индикатора на ЛС.
Разликата е в представянето на това съвместно разпределение. Поради своята
идея, а именно разделяне на единиците от базата от данните в подгрупи, в
зависимост от моделите на ЛС, подходът на СМП се предпочита в настоящото
изследване, за оценка и въвеждане ЛС при механизъм НеСЛ. Въпреки това се
налага определена модификация на метода. Използването на подгрупи на моделите
на ЛС може да бъде заменено от подгрупи с еднакви вероятности за поява на ЛС.
Тази промяна е оправдана поради факта, че докато модел на ЛС представя
комбинацията от единици и променливи, при които се наблюдават ЛС, то в един
модел може да има различна вероятност за появата им. Това от своя страна прави
механизма или СЛ или НеСЛ. Ако тази вероятност зависи и от самите променливи с
ЛС този механизъм е НеСЛ. Поради тази причина използването на модели на ЛС не
дава винаги адекватни оценки на параметрите на разпределенията.
РОС са най-често част от тези значения в базата от данни, които би трябвало
да се третират като „грешни“ и трябва да се заменят посредством въвеждащата
процедура, използвана в анализа. Този процес се въведе с понятието корекция или
редакция на данните и ще бъде демонстриран в следващата глава. РОС
задължително изискват специален анализ, а не доверяване на формалните
характеристики заложени в софтуерните продукти.
Експериментално изследване за въвеждане на лс при статистическото
изследване на работната сила
С оглед апробацията на някои от методите за анализ и въвеждане на ЛС в
експериментален порядък се използват годишните данни от НРС за 2007 г.,
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предоставени на автора от НСИ с цел научно-изследователска работа и анализ.
Всички изводи и заключения са валидни само за данните от 2007 г. и не могат да се
прехвърлят за предишни и следващи тримесечия и години.
Както вече беше посочено, анализът може да бъде разделен на две части.
Първо да се оцени механизмът на ЛС в НРС – 2007 и второ да бъде избран метод,
чрез който ще бъдат въведени самите ЛС с цел получаване на една пълна база
данни. В случая ще бъдат представени възможностите на няколко различни метода:
1. Метод на независимата средна.
2. Донорско въвеждане чрез метода „Най-близък съсед“.
3. Въвеждане по близост на оценените стойности.
4. Регресионно въвеждане и стохастична регресия.
5. Въвеждане чрез ЕМ алгоритъм.
6. Въвеждане чрез АУД.
7. Използване на латентни променливи при въвеждането на ЛС.
8. Въвеждане с помощта на невронни мрежи – многослоен персептрон.
С оглед разкриване на предимствата и недостатъците на разглежданите
методи параметрите на получените разпределения след въвеждането на ЛС, при
всеки един от описаните подходи, ще бъдат сравнени и оценени на базата на
изискванията за въвеждащите процедури описани в т. 1.8.
Наблюдение на работната сила в България 2007 г. – наблюдавани
признаци
В изследването са използвани данни за цялата 2007 г., а не по тримесечия.
Наблюдавани са общо 160 признаци, част от които определят домакинството и
единицата от домакинството, обект на изследване, чрез демографски
характеристики, друга част се отнасят за заетостта при последната седмица на
основна и допълнителна работа, форми на заетост и активност при търсене на
работа и др. Изследователският интерес е фокусиран върху тези лица, които през
последната седмица са потвърдили, че са били заети.
Липсващи стойности при НРС
В настоящото изследване базата данни, се разглежда като правоъгълна,
образувана от отговорите на всеки един респондент в редовете и въпросите, на
които те отговарят, в колоните. За ЛС се приема този случай, при които има
липса на значение в правоъгълната матрица от данни, образувана от
единиците и признаците. За един респондент може да има ЛС при повече от един
въпрос (признак). В случая не може да се изследват липсващите данни в следствие
на отказ на даден респондент въобще да участва в наблюдението, както и тези,
които са попаднали в извадката, но не са открити или са оказали сътрудничество.
Предполага се, че подобни едници има в значителен обем и проблемът произтича
основно от не актуалните избирателни списъци с информация от 2001 г., върху
които се гради вероятностната извадка.
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При обработването на базата данни от служителите в НСИ те са въвели
кодиране на ЛС посредством кода „99“. Тези стойности автоматично се приемат за
ЛС в настоящото изследване.
В настоящото изследване специфичен интерес представлява появата на ЛС
при заетите лица. В анализа се включват само единици заети на пълно работно
време и така признаците обект на изследване се редуцират до 26, а единиците
регистрирали значения по тези признаци са 48 529. При така редуцираната база от
данни ЛС се наблюдават при признаците: Колко часа седмично работите
ОБИКНОВЕНО на ОСНОВНАТА РАБОТА? (v14); Колко часа общо сте работили
през МИНАЛАТА СЕДМИЦА на ОСНОВНАТА РАБОТА? (v22); Колко часа седмично
желаете да работите - общо?(v25); Намирането на тази работа свързано ли е с
участие на държавно бюро по труда, включително и чрез интернет страницата
на Агенцията по заетостта? (v26g). Признаците v14, v22 и v25 са метрирани и
имат мерни единици часове (табл. 1).
Таблица 1 Признаците с ЛС в НРС 2007г. и някои
техните обобщаващи статически характеристики
Стандартн
ЛС
Средна
о
Признац
аритметичн отклонени
и
Бр.
а
е
единици (в часове) (в часове) Брой %
v14
v25
v22

46596
46762

41,36
41,25

6,502
6,890

1933 4,0
1767 3,6

45987

41,36

6,068

2542 5,2

Сведения на единиците на наблюдение при НРС, нуждаещи се от
корекция
Освен въведените от екипа на НСИ ЛС, кодирани с „99“, се разглеждат като
ЛС и рязко отклоняващите се значения от 97 часа и повече. Това се обосновава от
факта, че 97 часа на седмица работа означава близо 14 часа на ден, седем дни в
седмицата, което може да се приеме за неотговарящо на една нормална ситуация.
Още повече, че тези случаи са изключително малко на брой, едва 4 в цялата база от
данни, което подсказва че става въпрос най-вероятно за грешни данни.
Анализ на механизма на ЛС при Наблюдение на работната сила в
България 2007 г.
За да се изследва механизмът на появяване на ЛС първоначално се прилага t
тест на Стюдент при различни дисперсии при контролирано влияние на признаците с
ЛС. Проведения анализ еднозначно показва, че ЛС при заетите на основна работа
през 2007 г. не може да се приемат за липсващи напълно случайно. Очевидно
има връзка между задавания въпрос и появата на липсваща стойност. Това се
потвърждава и от тестът на Литъл за ЛНС (Little's MCAR test): Хи-квадрат
характеристика = 16327,786, DF = 45, Значимост = 0,000. Статистическата значимост
на теста гарантира липсата на пълна случайност при появата на ЛС. Независимо,
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че делът на ЛС е нисък, това прави последващият анализ интересен и специфичен.
Подходът при компенсиране на ЛС трябва да бъде съобразен с различията между
отговорилите и неотговорилите и факторната зависимост между задавания въпрос и
не получаването на отговори. Връзката между признаците v14, v22 и v25 е
изключително силна (корелационен коефициент над 0,89 при всяка двойка).
Това се проявява и при появата на ЛС. Внимателно разглеждане на данните
показва, че вероятността за поява на ЛС при единия признак е свързана с висока
вероятност за поява на ЛС и при другите. Също така трите разпределения са много
близки като се изключи асиметрията. Това дава основание да се предполага, че
появата на ЛС, при която и да е променлива, е във връзка със самата променлива,
което от своя страна означава, че механизма за поява на ЛС трябва да се разглежда
като НеСЛ. За алтернативна проверка на този механизъм се използва
последователни клъстерни модели с нарастващи число на клъстерите. Началото на
анализа е при 2 клъстера, а края при 11 клъстера. При направения анализ се
установи, че при групирането на единиците в 8 клъстера в един от тях се получават
центрове при променливите с ЛС (v14, v22, v25), значимо различни от останалите.
Ако в останалите клъстери центровете съответстват на общите средни при тези
променливи, т. е. около 41 часа, то в клъстер номер 7 в анализа, центровете при
тези променливи са със стойности близки до 61 часа. При този анализ ЛС са
отстранени чрез процедурата ЕД, т.е. използват се всички налични данни за оценка
на разстоянията в клъстерите, за всеки две променливи в анализа. Така размерът на
този клъстер е втори по големина с обем 2290 единици, като най-големият се състои
от 45951 случая, а всички останали включват по-малко от 90 единици. Тези
резултати показват, че в базата данни има единици, които се групират с други
подобни и имат други характеристики по анализираните признаци (v14, v22, v25) от
останалите. Това е основание да се предположи, че ако при тези единици се появят
ЛС, то те ще имат различен модел на поява, т. е. механизмът действително е НеСЛ.
Таблица 2 Основни характеристики и ЛС сред
променливите в Клъстер 7

Признаци Брой

Средна
ЛС
аритметичн Стандартно
а
отклонение
(в часове) (в часове)
Бр.

%

v14

1311

61,30

7,599

973

42,6

v22

1317

61,38

7,938

967

42,3

v25

1311

59,88

8,809

973

42,6

При анализа на ЛС в клъстерите се установи, че сред единиците от Класър 7
има изключително висок процент липсващи значения (табл. 2). Това налага при
тяхното въвеждане да се подходи специфично, те да бъдат отделени и техния
анализ да се базира на информацията от Клъстер 7, докато при останалите единици
извън Клъстер 7 да се проведе отделен анализ, използващ информацията от
признаците при тези единици (табл. 3).
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Таблица 3 Основни характеристики и ЛС сред променливите
в базата данни без Клъстер 7

Брой

Средна
ЛС
аритметичн Стандартно
а
отклонение
(в часове)
(в часове)
Бр.

%

v14

45285

40,78

5,476

960

2,1

v22

44670

40,77

4,888

1575

3,4

v25

45451

40,71

6,025

794

1,7

Признаци

Подходи при въвеждането на ЛС в базата от данни
Целта на анализа в настоящото изследване е получаването на база от данни
без наличие на ЛС, която в най-голяма степен възпроизвежда правдиво отговорите
на респондентите на въпросите от анкетната карта на Наблюдението на работната
сила 2007 г.. За целта се използва единично въвеждане в базата от данни, за да
може тя да бъде предоставяна и обработвана от потребители без те по някакъв
начин да бъдат затруднявани и обременяване от липса на знания или умения.
Анализите се провеждат чрез софтуерните продукти NORM 1, WinMICE, IBM SPSS
19.0, IBM SPSS Amos Graphics 20.0 и Statistica 10.0.
Въвеждане на значенията на ЛС в Kлъстер 7
При единиците от Клъстер 7 се прилагат описаните по-горе методи за
въвеждане на ЛС. За да се получи сравнима оценка на използваните методи за
въвеждане се прилага остойностяване на техните резултати по отношение на
въведените в т. 1.8 критерии. Според субективната оценка на автора на настоящото
изследване се присъжда оценка 1 ако въвеждащите процедури покриват
изискванията на показатели 1 и 5. Тези въвеждащи процедури, които покриват
изисквания 2, 3 и 4 получават оценка 1,5. Това е в контекст на описаното в т. 1.9, че
тези изисквания имат по-голяма тежест при определянето на подходящия въвеждащ
метод. В случай, че даден метод не покрива някое изискване, то му се присъжда
оценка -1. За съответната база данни се приема за най-адекватен този метод на
въвеждане, който формира най-голям бал.
По отношение на критерий 1 се изхожда от факта дали дадения метод
въвежда действително наблюдавани стойности или техни най-големи приближения
или значенията се получават като оценка. Затова методите, които използват модели
за прогнозиране на ЛС при този критерий получават отрицателна оценка. По
отношение на критерий 2 се изхожда от необходимостта при въведените стойности
да се наблюдават не изкривени връзки. Това се очаква да се постигне, когато всички
признаци от базата данни участват в процеса на въвеждане. Затова, всички методи,
които използват модели, включващи всички променливи получават положителна
оценка. По отношение на критерий 3 се изхожда от това доколко дадените
1

софтуерен пакет разработен от Schafer, J.L. за целите на обработката на ЛС.
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разпределения са с негативно видоизменени след въвеждането. Тук методите, които
довеждат до комплексна нежелана промяна на характеристиките на
разпределенията като вариация, асиметрия и ексцес се оценяват с отрицателни
оценки. При критерий 4 оценки от 1,5 получават само тези методи, които довеждат
до желано оценяване на моментите в разпределенията – неизместени оценки,
неподценено разсейване, адекватни оценки на трети и четвърти момент, участващи
в оценките на асиметрията и ексцеса. При последния критерий се наблюдава дали
дадения метод въвежда стойности в допустимите граници на изменение на
признаците. За променливите с ЛС при Клъстер 7 тези граници са между 0 и 96 часа.
Резултатите от оценката са поместени в табл. 4.

-1
1,5
1,5
1,5
1
4,5

Невронна мрежа 4

-1
1,5+
1,5
1,5
-1
2,5+

Неронни мрежи 1,2 и 3

-1
1,5
1,5
1,5
-1
2,5

МСУ и стохастична регресия

-1
1,5
1,5
-1
1
2

АУД

-1
1,5
1,5
-1
-1
0

ЕМ алгоритъм

-1
1,5
1,5
-1
1
2

Стохастична регресия

1
1,5
-1
-1
1
1,5

Регресионно въвеждане

1
-1
-1
-1
1
-1

Близост на оценените стойности

Най-близък съсед
1
-1
-1
-1
1
-1

3

-1
-1
-1
-1
1
-4

1

Критерии
Предвиждаща точност
Ранжираща точност
Запазване на разпределението
Оценъчна точност
Въвеждаща приемливост
Обща оценка

Метод на независимата средна

Таблица 4 Оценки на методите за въвеждане на признаците с ЛС при Клъстер 7

-1
1,5
1,5
-1
1
2

При въвеждането чрез метода на независимата средна се получават
резултати, които не удовлетворяват нито един критерий, освен последния, а именно
че въведените стойности са в границите на допустимост. Така този метод получава
най-нисък бал от -4.
При използването на въвеждането по метода „Най-близък съсед“ се прилагат
два подхода. Първият да се използва точно един „най-близък съсед“, а вторият да се
осреднят стойностите на три такива „най-близки съседа“. Въпреки, че при втория
подход не се въвеждат директно наблюдавани значения този метод бе оценен с
също с 1 по първи критерий. За сметка на това получените резултати от
въвеждането показват подценяване на стандартното отклонение и силно
надценяване на ексцесът и при двата метода, което налага по критериите 2, 3 и 4 да
получат оценки -1. Безспорен факт е, че тези методи въвеждат стойности само в
рамките на допустимите и затова по критерий 5 получават оценка 1. Така и двата
подхода при този метод получават обща бална оценка -1
Другият метод в анализа, който използва само реално наблюдавани значения
за въвеждане е по близост на оценените стойности. Тъй като метода се изгражда на
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основата на регресионен модел включващ всички променливи, то се предполага, че
той предпазва връзките между признаците достатъчно добре. Затова методът
получава оценка 1,5 на критерий 2. За съжаление резултатите от въвеждането са
неудовлетворяващи. Разпределенията след въвеждането са с подценени
вариациите, надценени ексцеси и изместени средни величини. Това налага
негативни оценки по критериите 3 и 4. Така общата оценка на метода при единиците
от Клъстер 7 е 1.5.
При регресионното въвеждане се получават добре оценени разпределения,
но с неадекватно оценени разсейвания на разпределенията след въвеждането.
Затова общата оценка на метода е 2.
До известна степен неочаквано, но стохастичната регресия постигна по-лоши
резултати от регресионното въвеждане, независимо че тя е многократно полансиран метод в теорията и практиката (Little и Rubin, 2002). Стохастичната
регресия поличава обща оценка 0, заради това, че не оценява адекватно моментите
в разпределенията и допуска въвеждането на невъзможни значения, такива, които
са извън допустимите граници на изменение на променливата.
От същите проблеми страда и въвеждането направено чрез ЕМ алгоритмът.
Въпреки, че той е един от най-лансираните методи за въвеждане на ЛС в наши дни
(Little и Rubin, 2002; Enders, 2010) той доведе до подценяване на вариацията и
покачване на ексцесът, което му отреждат обща бална оценка от 2.
Въвеждането чрез АУД дава едни от най-добрите резултати. Моментите в
разпределенията и самите разпределения са добре оценени, но за съжаление
методът въвежда значения извън допустимите граници. Така общата оценка на
метода е 2,5.
При използването на латентни променливи корелирани в един МСУ, който
наред със стохастична регресия се използва за въвеждането ЛС се получават
резултати, които много добре описват разпределенията и техните моменти. Трябва
да се отбележи, че логиката на МСУ и начина по който се постига тяхното
съответствие, а именно чрез минимизиране на разликите между оценената и
наблюдаваната ковариационни матрици, отговаря в най-пълна степен на критерий 2.
В специфични случаи това може да бъде оценено с по-голямо тегло поради
голямата важност в последващите анализи. Затова ранжиращата точност на метода
е оценена с предимство пред всички останали методи с 1,5+. Негативите на
стохастичната регресия се проявяват и тук и се въвеждат стойности извън
допустимите граници на променливите с ЛС. Общата оценка на метода е 2,5+.
Методът, постигнал най-висок бал при въвеждането на ЛС при единиците от
Клъстер 7 е използването на отделни невронни мрежи за моделиране на всяка една
променлива с ЛС. Като независими променливи на входа на мрежите се използват
оценените латентни фактори от МСУ, посредством стохастичната регресия.
Единствения недостатък на този метод е критерий 1. Всъщност в настоящото
изследване този критерий бе заложен много строго, а именно да се въвеждат
действително наблюдавани значения. Въведените стойности чрез невронните
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мрежи действително са много близки до реално наблюдаваните, без обаче да са
реално наблюдавани. Този метод постига общ най-висок бал от 4,5.
Последно представеният метод за въвеждане на ЛС е отново базиран на
невронна мрежа, но тя е една за всички променливи с ЛС. Като входни променливи
се използват както латентните фактори от МСУ, така и всички наблюдавано
променливи в Клъстер 7. В този случай се получават по-лоши резултати от
предходния метод, базиран на невронни мрежи. Оценъчната точност на метода е
ниска: вариациите са подценени, а асиметрията и ексцесът нежелателно завишени.
Общият бал на метода е 2.
Така може да се определят методите, които в най-голяма степен отговарят на
целите на настоящото изследване, да се направи подходящо въвеждане на ЛС в
НРС и в частност сред единиците на Клъстер 7, като се съблюдават въведените
критерии и принципите на Rubin за третиране на ЛС не като наблюдавани и
натоварени с допълнителна несигурност. Това са методът конструиращ невронни
мрежи за всяка променлива с ЛС, използващи входна информация от
предварително конструиран МСУ и въведени латентни променливи. На второ място
това е използването на стохастична регресия за въвеждане на ЛС, която използва
МСУ, описващ вътрешната латентна структура на данните. На трето място това е
бейсовия подход – АУД.
Въвеждане на единиците извън Клъстер 7
Разпределенията при тези единици имат подчертана отрицателна асиметрия
и изключително висок, наднормален ексцес, особено при променливите v14 и v25.
Прави впечатление, че ексцесът при v22 е повече от пет пити по-малък в сравнение
с другите две променливи. Също така е видно, че ЛС при v22 са почти два пъти
повече от тези при v14 и v25. Видна е специфичната модалност (фрагментарност) на
разпределенията, т.е. изявени пикове при определени значения като 40, 48 и 50 часа
и при трите признака, като категорично най-голямата честота е при значението 40
часа. Над 70% от единиците и при трите променливи притежават значението 40
часа.
Отново както при единиците от Клъстер 7 въвеждащи процедури, които
възстановяват нормалността на разпределенията се предпочитат. Само по себе си
това означава, че „добрата“ въвеждаща процедура би трябвало да намали (или поне
да не увеличи) асиметрията и ексцеса в разпределенията. За оценка на отделните
методи се използва същото точкуване както при Клъстер 7. Тъй като при единиците
извън Клъстер 7 има сравнително малък процент ЛС се очаква разпределенията
преди и след въвеждане да имат много близък вид. Не може да се очаква рязка
промяна във характеристиките на тези разпределения особено асиметрия и ексцес.
Оценките на отделните методи за въвеждане, използвани при единиците извън
Клъстер 7, са поместени в табл. 5.
При прилагане на метода на независимата средна се получават резултати,
които са натоварени с високи стойности на ексцеса и асиметрията. Въведените
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стойности в никакъв случай не могат да се нарекат близки до действителните.
Разсейването е подценено и единствения критерий, който е изпълнен критерий 5.
Така общата оценка на метода е -4.

-1
1,5
-1
-1
-1
-2,5

Невронна мрежа 8

-1
1,5
-1
-1
-1
-2,5

Неронни межи 5, 6 и 7

-1
1,5
-1
-1
-1
-2,5

МСУ и стохастична регрсия

-1
1,5
1,5
-1
1
2

АУД

-1
1,5
-1
-1
-1
-2,5

ЕМ алгоритъм

-1
1,5
-1
-1
-1
-2,5

Стохастична регресия

1
1,5
1,5
1,5
1
6,5

Регресионно въвеждане

1
-1
1,5
-1
1
1,5

Близост на оценените стойности

Най-близък съсед
1
-1
1,5
-1
1
1,5

3

-1
-1
-1
-1
1
-4

1

Критерии
Предвиждаща точност
Ранжираща точност
Запазване на разпределението
Оценъчна точност
Въвеждаща приемливост
Обща оценка

Метод на независимата средна

Таблица 5 Оценки на методите за въвеждане на ЛС при единиците извън Клъстер 7

-1
1,5
1,5
1,5
1
5,5

При въвеждането посредством метода „Най-близък съсед“ са приложени два
подхода: за един и за три най-близки съседа. И при двата подхода се получават
сравними резултати и затова ще бъдат коментирани заедно. Действително
достойнство на метода е въвеждането на истински (или много близки до истинските)
значения. Това обаче не гарантира, че връзките между променливите за запазени
след въвеждането. От получените резултати можем да заключим, че
разпределенията не са сериозно изменени, но що се отнася до основните моменти в
тях това не е вярно. Затова и при двата подхода получават общи оценки от 1,5.
Единствения метод, който изпълнява условията на всички критерии е
въвеждането по близост на оценените стойности. От една страна той въвежда
действителни стойности, но въпреки всичко взема предвид връзките между
променливите в базата от данни, при получаването на самите оценени стойности.
Резултатите по отношение на оценките на разсейването на променливите с ЛС са
адекватно на идеята за третирането им като несигурни и недействителни значения.
Общата оценка на метода е 6,5.
При регресионното въвеждане се получават редица нежелани резултати по
отношение на v22 – сериозно увеличаване на асиметрията и ексцеса. Това не дава
основание да се заключи, че методът предпазва разпределенията. Въпреки, че се
получават адекватни оценки на разсейването при трите променливи с ЛС,
останалите моменти са със сериозно отклонение. Методът не успява да запази
границите на допустимост на променливите и въведените стойности излизат извън
тях. Оценката на регресионното въвеждане при единиците извън Клъстер 7 е -2,5.
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Същата оценка постига и стохастичната регресия за същите недостатъци. И
при този метод най-проблемни са оценките за v22. И тук се наблюдават въведени
стойности далеч извън допустимите граници.
При въвеждане посредством ЕМ алгоритма се наблюдава липса на адекватна
оценка на вариациите, което отсъжда на метода -1 по критерий 4. Тази негативна
оценка се добавя към другата такава за това, че метода не въвежда истински
наблюдавани значения. По отношение на всички останали критерии резултатите са
добри. Общата оценка на въвеждането посредством ЕМ алгоритма е 2.
При въвеждане посредством АУД се получава силно покачване на
асиметрията и ексцеса при променливата v22, подценяване на средните
аритметични при v14 и v22 и въведени стойности извън приетите допустими граници
на променливите. Това дава основание да се присъди положителна оценка само по
отношение на критерий 2, докато при всички останали тя да е -1. Общата оценка е 2,5.
На следваща стъпка в анализа бе оценена вътрешната структура на
единиците извън Клъстер 7 посредством обяснителен и потвърдителен факторен
анализи. След определени модификации на първоначалната факторна структура се
достигна до 7 факторна латентна структура със много висока степен на
съответствие на оценената ковариационна матрица към реално наблюдаваната (CFI
= 0,979). Тази латентна структура в този МСУ се използва за въвеждане на ЛС при
променливите v14 v22 и v25 и всички латентни променливи, които в своята същност
са променливи със 100% ЛС. За целите на въвеждането се използва методът на
стохастичната регресия. Резултатът по отношение на променливите с ЛС е
незадоволителен. При v22 се наблюдават нежелано повишаване на асиметрията и
ексцесът, повече от два пъти. Също така при тази променлива се появяват въведени
стойности, извън допустимите граници. За сметка на това вариациите са много
добре оценени и при трите променливи. Тези резултати не дават основание методът
да получи положителни оценки по нито един критерий освен критерий 2. Обща
оценка -2,5.
При прилагането на невронни мрежи за въвеждането на ЛС при единиците
извън Клъстер 7 се подходи по два различни начина. Първия подход използва
мрежи от типа многослоен персептрон за да опише всяка една от трите променливи
с ЛС. Тези мрежи използват за входни променливи само латентните фактори
оценени от МСУ и стохастичната регресия. Те носят имената Мрежи 5, 6 и 7. След
оценка на мрежите те се използват за въвеждане на ЛС. Резултатите получени от
това въвеждане не са задоволителни. Наблюдава се подценяване на средната на
v22, въвеждания извън допустимите граници на променливата, повишаване на
ексцеса. Въпреки това, вариациите са изключително добре оценени. Това налага
получаването на отрицателни оценки по всички критерии освен втори. Общият
резултат на този подход от използването на невронни мрежи е -2,5.
Следващия подход се състои в това да се конструира една мрежа наречена
Мрежа 8, която да оцени едновременно всички променливи с ЛС. Мрежата отново е
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от типа многослоен персептрон, като входна информация използва тази от
латентните фактори наред с информацията от всички променливи, които се
разглеждат в базата от данни. На базата на обучената мрежа се прави въвеждане
на ЛС и резултатите са чувствително по-добри от тези при предходния подход.
Всички характеристики са много добре възпроизведени, разпределенията са
съхранени, въведените стойности са в определените граници и едни от най-важните
характеристики – вариациите са много добре оценени в смисъла на адекватната
оценка на ЛС като такива на Rubin. Затова методът получава положителни оценки
на всички критерии с изключение на критерий 1, поради факта, че в това изследване
се прие много консервативния критерий за разглеждането на реално съществуващи
въведени от оценени стойности. Така се формира общ бал от 5,5.
В резултат на направените въвеждания и сравняването на техните резултати
се оформиха два метода, които могат да се определят като добре работещи по
отношение на единиците извън Клъстер 7. На първо място е въвеждането по
близост на оценените стойности и на второ място е методът на използване
невронни мрежи за оценка на всички променливи с ЛС едновременно, като се
използва цялата налична информация в базата от данни, наред с допълнителните
латентни фактори от вътрешната факторна структура на данните. Първият метод
превъзхожда втория по простотата на своето провеждане и това, че въвежда
действително наблюдавани значения, а не оценени, дори и с максимално
приближение.
Изводи от експерименталното изследване за въвеждане на ЛС в НРС
При експерименталното изследване, в рамките на което се използва НРС 2007 г., още веднъж се потвърди нуждата от първоначалната проверка на
механизмите на ЛС преди тяхното. Големият обем на извадката (от 48529 единици)
може да се предположи, че влияе върху точността на оценките от t-теста в
негативен план, както отбелязва Little (1988). Въпреки всичко резултатите от този
тест съвпадат с тези от теста на Little (форм. 4) и затова хипотезата за механизъм
ЛНС в цялата извадка се отхвърли. В експерименталната част много успешно се
приложи клъстерната процедура, основана на метода К-средни. Особеност при
прилагането и е последователното увеличаване на броя на клъстерите. Това се
прави ръчно поради липсата на подобна процедура в софтуерните продукти, които
са използвани за анализа – IBM SPSS, Statistica и OpenStat. Това подсказва
необходимостта от разработване на подобен код, който да улеснява бъдещата
работа. Обособяването на две групи от единици с различни характеристики
(различни основни характеристики на разпределенията) показва и вероятна
разликата в появата ЛС, още повече, че процентът на ЛС при единиците от Клъстер
7 е значителен (над 42%).
В случая се получават две вътрешно еднородни групи в базата данни
кореспондиращи с подхода за оценка и въвеждане ЛС при механизъм НеСЛ описан
като модификация на СМП. В случая може да се говори за две подгрупи от единици,
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в които се разграничават различни вътрешни структури и различни вероятности за
поява на ЛС. Едната е Клъстер 7, а другата останалите единици в наблюдението.
Това заедно с t-тестовете и тестът на Little отхвърля хипотезата, че
механизма на поява на ЛС при НРС е ЛНС и потвърждава дефинираната хипотеза 5,
че механизма при НРС 2007 г. е НеСЛ. Също така се потвърждава и хипотеза 2 в
настоящото изследване, че в случай на действие на механизъм НеСЛ могат да се
обособят отделни подгрупи от еднородни единици, в които да се наблюдават
еднакви вероятности за поява на ЛС.
От своя страна определянето на механизма на поява на ЛС като НеСЛ налага
разделянето на съвкупността на две части, две подгрупи – единици от Клъстер 7 и
останали единици. Анализът на ЛС се прилага поотделно за всяка подсъвкупност.
Също така може да се заключи, че действащите механизми на поява на ЛС в
отделните подгрупи не могат да се разглеждат като ЛНС, поради високата
корелация между променливите с ЛС, но могат да се приемат за игнорируеми, т.е.
действащият механизъм е СЛ.
Тъй-като целта на настоящото изследване е получаването на пълна база от
данни посредством въвеждането на ЛС в анализа се конкурират няколко
алтернативни подхода за въвеждане на ЛС в двете групи от единици при НРС 2007г.
Силно впечатление прави различието в резултатите, които се получават при
отделните методи при двете съвкупности. Специално внимание може да обърне на
резултатите от използването на МСУ. Тъй като при този метод се получава детайлно
описание на релациите в базата от данни то различието във вътрешната структура
на данните в подгрупата на единиците от Клъстер 7 и тези извън Клъстер 7. Това
отново потвърждава хипотезата за статистически значимата разлика в
характеристиките между двете групи и оттам във вероятността на поява на ЛС,
което е още едно доказателство, че разглеждания механизъм е НеСЛ. Различието
между отделните подсъвкупности обяснява и различните резултати от методите за
въвеждане на ЛС. Например при единиците от Клъстер 7 регресионното въвеждане
дава значително по-добри резултати (оценка 2) в сравнение с резултата при
останалите единици (оценка -2,5). Също така АУД алгоритма при Клъстер 7
получава оценка 2,5, докато същият алгоритъм при другата подсъвкупност има
изключително лош резултат -2,5. Един метод, който категорично показва своите
слабости и би трябвало да бъде избягван въобще от анализа в методът на
независимата средна. И в двете подгрупи от единици той получава най-ниска оценка
-4. Подобно, но далеч по-добри резултати се получават от методът „Най-близък
съсед“, който трябва да се прилага с огромно внимание.
Експерименталното изследване показа, че по-добре работещите методи при
отделните
подгрупи
от
единици
са
всъщност
непараметричните
и
полупараметричните методи, което доказва хипотеза 4 в изследването. При Клъстер
7 с най-добри резултати са Невронни мрежи 1, 2 и 3, докато при останалите единици
това е методът „Близост на оценените стойности“ и Невронна мрежа 8. Обяснение
за това може да се потърси в особеностите на двете подгрупи. И при двете се
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наблюдава силно изявен ексцес и асиметрия, което при единиците от Клъстер 7 е
положителна, докато при останалите единици е отрицателна. Това, наред с малката
дисперсия на почти всички обясняващи признаци в базата от данни, влошава
работата на параметричните методи. В подобни ситуации може да се и очаква и
нарушаване на условията на теоремата на Гаус-Марков и оттам за получаване на
изместени оценки с не най-малка дисперсия. От друга страна вътрешната структура
на данните може да предполага нелинейни зависимости, които най-добре се
обхващат от непараметрични методи като невронните мрежи, но не и от линейни
параметрични модели.
Тук ясно може да се заяви, че възможността да се правят каквито и да е
сравнения между методите за въвеждане не може да бъде направено без
въведените относно тях изисквания. Изискванията са един сериозен инструмент в
ръцете на практиците за избор на „подходящ“ метод за въвеждане.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Заключението обобщава резултатите от изследването и дава няколко
практически насоки за провеждането на анализ на ЛС при емпиричните
изследвания. Проведеният анализ потвърди тезата в настоящото изследване, че
процесът на въвеждане на ЛС, при емпиричните изследвания, е логическа
последователност от действия, които трябва да отразяват вътрешната
логика или механизмите на поява на самите ЛС. Също така при анализа на ЛС
трябва да се вземат под внимание и взаимовръзките между всички признаци в
базата от данни. Трябва да се държи сметка, че те могат да бъдат линейни или
нелинейни. При неадекватно описание на взаимовръзките страда целия анализ на
ЛС. Анализът на методологическата рамка и практиката в областта на анализа на
ЛС, както и направените експериментални изследвания позволяват да се заключи:
1.
Всеки анализ на ЛС трябва да започва с анализ на механизмите на тяхната
поява.
2.
При проверката на механизмите могат да бъдат използване в съчетание tтестове и тест на Little.
3.
Трябва да се дефинира изследователската задача – дали се желае
получаване то на пълна база от данни (предполагащо единично въвеждане) или
получаването на обобщени оценки за съвкупността по изследваните явления
(предполагащо множествено въвеждане)
4.
В случай, че тестовете за анализ на механизмите покажат, че те не са ЛНС
трябва да се потърси отговор на въпроса кой от останалите два механизма – СЛ или
НеСЛ – е действащ. За целта могат да се използват клъстерни процедури.
5.
Ако се установи, че действащия механизъм е ЛНС или СЛ може да се
престъпи направо към третиране на ЛС, в контекста на изследователската задача,
като се използват методите за въвеждане при неигнорируеми механизми.
6.
Ако има достатъчно доказателства, че механизмът не е игнорируем се налага
да се използва някои от методите за анализ на ЛС при тези механизми. Това може
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да бъде СМ или СМП, а също така и изложения в изследването модифициран
подход базиран на СМП.
7.
При постигане на добро описание на НеСЛ механизма в т.ч. обособяване на
подгрупи от единици, сред които появата на ЛС е с еднаква измерима вероятност
отново може да се използват методите за въвеждане ЛС при отделните подгрупи,
съобразно изследователската задача.
8.
При вземане на решение за предпочитания подход или метод на въвеждане
на ЛС могат да се дефинират критерии.
9.
Всеки изследовател може да избере набор конкуриращи се методи за
въвеждане на ЛС различни от представените, воден от свои критерии, виждания и
други лични мотиви, но това, което трябва да се съблюдава е правилното
определяне на механизмите на поява на ЛС и коректното прилагане на самите
методи.
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EXTERNAL DEBT MANAGEMENT IN ROMANIA
Dumitriu Ramona, Stefanescu Razvan,
University “Dunarea de Jos” Galati, ROMANIA
Abstract: This paper approaches the evolution of Romania’s foreign debt in three
periods of time: during Nicolae Ceausescu regime, in the transition period and the one
which followed the adhesion to European Union. For all three periods the external debt
management had to deal with different circumstances: the sharp increase of real interest
rates from the 1980s, the lack of credibility on international financial markets from the
1990s or the recent global crisis. We conclude that political regime, the efficiency of the
allocation of the borrowed funds or the international context played major roles in the
external debt management.
Keywords: External Debt, Crisis, External Deficits.
JEL Classification Codes: F34, G01, H63
Introduction
During the last decades, several financial crises provoked or, at least, aggravated
by the unsustainable public debts stressed the necessity of an efficient management of the
governmental borrowing. In this period of time significant changes of the global financial
system led to different approaches of the debt management. The international debt crisis
from the 1980s had dramatic consequences on the development and macroeconomic
stability of several less industrialized countries. In the next years, other debt crises
affected not only the borrowing states but also the lending institutions. The recent
European sovereign debt crisis revealed the weakness of management of the
governmental borrowing for some developed countries.
For many developing countries, the management of the governmental borrowing is
oriented mainly to deal with the external debt. As Chenery and Strout (1966) pointed out,
these countries had to use foreign funds to manage two gaps: the first is between savings
and investment, while the second is between export and import. Eichengreen and
Hausmann (1999) revealed that, very often, the developing countries external debt is
affected by what they called the “original sin”: the inability of these countries to borrow
from abroad in their own currencies. In these circumstances, the external debt crisis is
very often accompanied by a currency crisis (Krugman, 1979; Kahler, 1985; Calvo, 1988;
Brooks et al., 1998; Bulow and Rogoff, 1989; Reinhart, 2002; Kaminsky et al., 2003;
Eichengreen et al., 2003).
The main role of the external debt management is the efficient administration of the
borrowed foreign resources. That function implies activities such as the foreign debt
monitoring, the projections of debt service payments in relationship with the
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macroeconomic performances or the negotiations with creditors etc. (Krugman, 1985;
Kalderen, 1992; Klein, 1994; Bangura et al., 2000).
In this paper we approach the Romanian experience in managing the external debt.
During the international debt crisis from the 1980s Romania, which in this period of time
was led by Nicolae Ceausescu, was the single country that managed to pay back all its
external debt. After the regime of Nicolae Ceausescu had fallen, in December 1989,
Romania passed into a transition periods which was, in its first years, characterized by a
dramatic decline of the economy and by substantial deficits of the current account. In the
first years of this period of time, some political considerations and delaying the structural
reforms hampered Romanian authorities’ efforts to borrow from abroad. The end of the
transition and the adhesion to the European Union brought the Romanian economy to
other stage of development, with other circumstances of debt management.
Romanian external debt management during Ceausescu regime
In 1965 Nicolae Ceausescu succeeded Gheorghe Gheorghiu - Dej as the leader of
the Romanian Communist Party. In the next years he eliminated, step by step, his main
rivals. At the beginning of the 1970s he gained absolute power. He continued the politics
inaugurated by Gheorghiu - Dej of dissidence within the soviet block. In 1968 Ceausescu
consolidated his image of opponent to the Soviet Union hegemony by refusing to join the
Warsaw Pact armies in their invasion in Czechoslovakia. This position was rewarded by
the United States and other Western countries with commercial and financial advantages.
In the 1970s, Romania was the single member of Warsaw Pact country which was
admitted to join the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank.
At the beginning of the 1970s, Ceausescu started to use foreign resources to
finance his ambitious plans of rapid industrialization. As a result, the external debt rose
from about 30 millions USD in 1972 to more than 10 billions USD in 1981 (Figure 1).
In fact, during the 1970s many developing countries accumulated high foreign debt
which proved to be unsustainable in relation to their macroeconomic performances.
Several circumstances were responsible for this evolution. In this period of time the
commercial banks which benefited by substantial influxes of OPEC petrodollars increased
their loans to developing countries (Stallings, 1987; Reinhart, 2010). Unrealistic and too
optimistic projection over the macroeconomics performances of the developing countries
justified excessive borrowing to these countries (Obstfeld, 1996; Senhadji, 1997; Bangura
et al., 2000; Reinhart and Rogoff, 2011). The sharp increase of the prices for some
important raw materials including oil and food grain forced many less developing countries
to ask for more foreign credits.
In 1979, faced with a growing inflation provoked by the second oil price shock, the
Federal Reserve of United States applied a tight monetary policy which led, in the next
years, to a sharp increase of the world real interest rates. In this context, for many
developing countries which had borrowed with floating interest rates, the debt services
raised to unsustainable levels. In this acute stage of debt crisis the United States and
some major financial international institutions, such as the International Monetary Fund
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and the World Bank proposed solutions which combined debt restructuring and some
painful measures meant to improve the macroeconomic efficiency of the debtor countries.
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Figure 1 - Foreign debt evolution from 1972 to 1989 (millions USD)
Source: National Institute of Statistics of Romania
In 1981, when the external debt reached a peak of 10.4 billions dollars, Romania
was unable to repay its short-term debts. The Romanian leaders opened negotiations with
IMF about rescheduling the external debt. However, considering the solutions proposed by
IMF as limiting his control over the national economy, Nicolae Ceausescu finally rejected
them. He implemented, instead, drastic measures to increase exports and to reduce
imports:
- a more pragmatic approach (the efficiency consideration prevailed over the
ideological ones) to the management of the national economy;
- the increasing role of the Romanian secret service (Securitate) on the
management of the foreign trade transactions (many import and export operations were
performed by firms owned by Securitate);
- restrictions on the import of technologies and even on some consume goods;
– the exports of consumption goods despite the needs of population.
These measures led to current account surpluses, but they had dramatic effects on
Romanian people living standard. The black market flourished and the Ceausescu regime
became very unpopular. In these circumstances, Nicolae Ceausescu was forced to grant
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more power to Securitate which on he relied not only to supervise the foreign trade
transactions but also on its repressive capacity (Teodorescu, 1992; Pelin, 1997; Troncotă,
2003; Oprea, 2008; Betea, 2011). The impact of the austerity measures on the population
living standard it is very difficult to quantify since the official statistics hid it. On the other
hand, the population learned to find on the black market the goods that were missing on
the official market.
Meanwhile, the international debt crisis was deepening. In August 1982 it was
announced that Mexico could not honor anymore its external debt services. After that, the
commercial banks became reticent to lend low income countries. In the next years, many
other developing countries were unable to repay their foreign debt. In most of them the
IMF plans to solve the debt problems failed because the austerity measures proved to be
unbearable. Anyway, since 1983, the world real interest rates decrease reduced the
external debt services (Gutowski et al., 1986; Kapstein, 1994; Easterly, 1989; Cole, and
Kehoe, 1998; Detragiache, 1996; Chamon, 2004; Frank and Goyal, 2007).
At the end of 1980s, as the economic reforms promoted by Mikhail Gorbachev in
the Soviet Union gained sympathy in Western countries, Romania’s dissident position
wasn’t appreciated anymore. Western countries imposed economic sanctions for the
human right violations. Nicolae Ceausescu criticized Gorbachev reforms, arguing that
Romanian debt accumulation from the 1970s was caused by the exaggerated autonomy
granted to the enterprises in these years. As the economic and political problems
aggravated, it seemed that some entities from Securitate conspired to overthrow
Ceausescu regime (Oprea, 2008; Cartianu, 2011).
Finally, Romania’s foreign debt was integrally paid back in the summer of 1989.
However, Nicolae Ceausescu didn’t relax the austerity measures. According to some of his
former collaborators, he intended to use the surpluses of the foreign trade in creating a
financial institution for developing countries (Cartianu, 2011). Anyway, in December 1989
Ceausescu regime fell.
External debt management during the transition period
At the beginning of 1990s the effects of international debt crisis were much less
visible than in 1980s. The assets associated to external debt were used as instrument of
payments on the privatization processes from developing countries. In this period of time
many developing countries started to borrow by issuing bonds on the international financial
markets. The debtors credibility played a major role on such operations. Some financial
crisis, in which the foreign debt was an important dimension, occurred: Mexico in 1994,
South-East Asia in 1997, Russia in 1998, Argentine in 1999 etc.
In this period of time, the transition difficulties provoked a sharp decline in the
Romanian economy. The exports dropped while the imports grew. The external deficits
needed to be financed by foreign credits. However, the new authorities that gained the
power in December 1989 were perceived by the Western governments as not very
committed to democratic and economic reforms. As a result, between 1990 and 1996 for
Romania it was very difficult to obtain external loans, so the foreign debt didn’t experience
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a sharp rising, as it happened with other Eastern countries. During this period of time,
Romanian authorities weren’t able to borrow by issuing bonds on the international financial
markets.
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Figure 2 - Foreign debt evolution from 1990 to 2006 (millions USD)
Source: National Bank of Romania
In 1997, after the general elections, the Government was formed by a coalition of
political parties which proclaimed their commitment to radical reforms. Anyway, some
delays in the reforms and errors in the macroeconomic policies hampered the authorities’
efforts to obtain substantial external credits (Figure 1). During the 1990s, the national
currency devaluated substantially as the lack of foreign credits forced Romanian
Governments to finance its deficits by monetary expansions (Table 1).
Table 1 - Indicators of Romania’s macroeconomic stability between 1990 and 1999
Year
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Exports
[mil. USD]
5 775.4
4265.7
4363.4
4892.2
6151.3
7910.0
8084.5
8431.1
8302.0
8502.8

Imports
[mil. USD]
9 202.5
5 372.0
5784.1
6020.1
6562.4
9487.0
10555.0
10411.4
10926.6
9595.1

Inflation
rate [%]
5.1
170.2
210.4
256.1
136.7
32.3
38.8
154.8
59.1
45.8

Exchange
rate [ROL / USD]
22.43
76.39
307.95
760.05
1655.09
2033.26
3082.60
7167.94
8875.55
15332.93

Real GDP
growth [%]
-5.6
-12.9
-8.8
1.5
3.9
7.1
3.9
-6.1
-4.8
-1.2

Source: National Bank of Romania
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From 2000 to 2006, the benefits of reforms became visible and the main difficulties
of transition were surpassed and the real GDP passed from negative to positive rates
(Table 2). Romania still experienced significant current account deficits, but this time it was
able to obtain substantial foreign credits. As a result, the foreign debt sharply increased,
while the inflation rate decreased step by step (Figure 2). The substantial inflows of foreign
investment and remittances of Romanian workers from foreign countries caused the
national currency to pass from devaluation from 2000 to 2004 to revaluation from 2005 to
2006 (Table 2).
Table 2 - Indicators of Romania’s macroeconomic stability between 2000 and 2006
Year

Exports
[mil. EUR]
11273
12722
14675
15614
18935
22255
25850

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Imports
[mil. EUR]
13140
16045
17427
19569
24258
30061
37609

Inflation
rate [%]
45.7
34.5
22.5
15.3
10.18
9.00
6.56

Exchange rate
[RON / EUR]
1.9956
2.6027
3.1255
3.7556
4.0532
3.6234
3.5245

Real GDP growth
[%]
2.9
5.7
5.1
5.2
8.5
4.2
7.9

Source: National Bank of Romania
External debt management after Romania’s adhesion to the European Union
Romania’s adhesion, in January 2007, to the European Union stimulated both
exports and imports. From 2007 to 2008, the imports grew faster than the exports, so the
deficits of the current account increased. This time, for Romania it was easier to borrow
from abroad since the adhesion increased its credibility on the international financial
markets. In these circumstances, the external debt continued to rise. The real GDP
increased with significant rates, but it was a growth based on borrowing.
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Figure 2 - Foreign debt evolution from January 2007 to June 2013 millions euro)
Source: National Bank of Romania
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Since the end of 2008 Romania has been affected by the global crisis. The national
currency suffered a substantial depreciation and the GDP decreased, in real terms, during
2009 and 2010 (Table 3). During the global crisis the deficit of the current account was
reduced not only because the decline of consumption, but also because the exports of
some cheap Romanian products were preferred in the recession context. Although the
current account deficits were reduced, Romania was forced, in 2009, to demand credits
from international financial institutions to fill the public deficits. As a result, the foreign debt
raised sharply (Figure 2).
During the global crisis several countries, including industrialized countries,
experienced difficulties in paying back their debts. This situation led to new approaches of
public debts, including foreign debts (Arghyrou and Tsoukalas, 2010; Checherita and
Rother, 2010; Santis, 2012).
Table 3 - Indicators of Romania’s macroeconomic stability between 2007 and 2012
Year
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Exports
[mil. EUR]
29549
33725
29084
37360
45274
45056

Imports
[mil. EUR]
47371
52834
35955
44937
52683
52430

Inflation rate
[%]
4.84
7.85
5.59
6.09
5.79
3.33

Exchange rate
[RON / EUR]
3.3373
3.6827
4.2373
4.2099
4.2379
4.4560

Real GDP
growth [%]
6.2
7.3
-6.6
-1.1
2.2
0.7

Source: National Bank of Romania
Conclusions
In this paper we approached the Romanian foreign debt management during three
periods with different circumstances. Some factors such as the political regime, the
borrowed funds allocation efficiency or the international context influenced significantly the
foreign debt evolution.
The analysis of the making and paying back of the external debt during the 1970s
and 1980s has to take into consideration some characteristics of the political regime. A
brilliant foreign policy allowed Romania to obtain substantial credits. However, the
inefficient allocation of these financial resources made the country vulnerable to the 1980s
international debt crisis. The decision to pay back all the foreign debt was substantially
influenced by Nicolae Ceausescu’s personality and by his fear that applying the
international financial institutions plans to solve the debt problem could undermine his
control over the country. The significant involvement of the Romanian secret service in the
efforts to pay back the foreign debt had a major impact over decades. In the years that
followed the fall of the communist regime, many former officers of Securitate exploited
their experience in foreign trade becoming successful businessmen.
During the first years of the transition period, the lack of credibility didn’t allow
Romanian authorities to obtain significant credits. Although this situation led to substantial
inflation and to a high devaluation of the national currency, it kept the foreign debt to a
relative low level.
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In the context of the global crisis, Romania had to borrow substantially from
international financial institutions. Although, in comparison with other European countries,
the foreign debt is still relatively low, its sharp growth for the last years should worry the
Romanian authorities.
The recent debt crisis reignited the debate over financing the public deficits. The
effects of borrowing with high interest rates could be almost bad as printing money.
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MOY EFFECTS IN RETURNS AND IN VOLATILITIES OF THE ROMANIAN
CAPITAL MARKET
Stefanescu Razvan, Dumitriu Ramona
University “Dunarea de Jos” Galati, ROMANIA
Abstract: This paper explores Month-of-the-year effects in returns and in volatilities
of the Bucharest Stock Exchange. Our investigation covers two periods: the first one, from
January 2000 to January 2006, corresponds to the last stage of Romania’s transition to a
capitalist system, while the second one, from January 2007 to August 2013, is marked by
the adhesion to European Union and by the effects of the global crisis. We use GARCH
models to identify the monthly seasonality in returns and in volatilities. The results indicate
significant changes of this calendar anomaly from the first to the second period.
Keywords: Monthly Seasonality, Romanian Capital Market, GARCH
JEL Classification: G02, G10, G14, G19
1. INTRODUCTION
The Month-of-the-year (MOY) effect, which is one of the best known calendar
anomalies, consists in significant differences between the month stock prices returns. The
first investigations about this seasonality found that usually in January the returns were
much higher than in December. This calendar anomaly was explained by several
hypotheses such as: Window Dressing Hypothesis, Tax Loss Selling Hypothesis or
Differential Information Hypothesis. Later researches revealed MOY effects associated
with other months. The growing importance of the volatility in the investment decisions
stimulated the use of General AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)
models in analysis of stock market seasonality (Engle, 1982; Bollersev, 1986).
The persistence in time of the calendar anomalies is one of the most controversial
subjects of the financial literature. The exploitation of stock market seasonality is difficult
when it is affected by changes (Dimson & Marsh, 1999; Marquering et al., 2006;
Siriopoulos & Giannopoulos, 2006). The change in time of the calendar anomalies
weakens the use of them as arguments for the behavioral finance theory against Fama
(1970) Efficient Markets Hypothesis.
In this paper we investigate the presence of the MOY Effects on the Bucharest
Stock Exchange (BSE) from January 2000 to August 2013. We perform our analysis for
two periods of time. The first of them, from January 2000 to December 2006, which covers
the last stage of Romania’s transition to a capitalist system, could be consider as relatively
quiet. The second period of time is from January 2007 to August 2013, when the effects of
Romania’s adhesion to European Union and the impact of the global crisis induced
significant turbulences on BSE. In this investigation we employ GARCH models to reveal
the seasonality not only for the indexes returns but also for their volatility.
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The rest of this paper is organized as it follows. The second part describes the
methodology used to investigate MOY effects, the third part presents the results and the
fourth part concludes.
2. DATA AND METHODOLOGY
In this investigation about the presence of MOY Effects we employ daily closing
values of five important indexes of BSE: BET, BET-C, BET-FI, BET-XT and BET-NG from
January 2000 to August 2013. Their composition and the periods of time they cover are
presented in the Table 1. We use two sub-samples of data:
- the first sub-sample, with values of only three indexes (BET, BET C and BET FI)
from January 2000 to December 2006, corresponding to a relative quiet period;
- the second sub-sample, with values of all the indexes, from January 2007 to
August 2013, corresponding to a turbulent period.
Table 1 - Compositions and sub-samples of the BSE indexes
Index
BET

BET-C

BET-FI
BET-XT
BET-NG

Composition
Calculated based on the shares
prices of most liquid 10
companies listed on the BSE
regulated market
Calculated based on the shares
prices of the big companies listed
on BSE, excepting the investment
funds (SIFs)
Calculated based on the shares
prices of the five investment funds
(SIFs)
Calculated based on the shares
prices of the most liquid 25 shares
traded on BSE, including SIFs
Calculated based on the shares
prices of the shares of companies
which have the main business
activity located in the energy
sector and the related utilities

First sub-sample
January 2000 December 2006

Second sub-sample
January 2007 –
August 2013

January 2000 December 2006

January 2007 –
August 2013

November 2000 December 2006

January 2007 –
August 2013

x

January 2007 –
August 2013

x

January 2007 –
August 2013

For all the five indexes we calculate logarithmic returns (ri,t) as:

rt = [ln( Pt ) − ln( Pt −1 )] * 100

(1)
Where:
Pt and Pt-1 are the closing prices of an index on the days t and t-1, respectively.

In order to avoid the spurious regressions on GARCH models we investigate, for
each index, the stationarity of returns by employing the Augmented Dickey – Fuller (ADF)
unit root tests (Dickey and Fuller, 1979). In these tests we use intercept as deterministic
term, choosing the numbers of lags based on the Akaike Information Criterion (Akaike,
1973). We investigate also the autocorrelation and the heteroscedasticity of returns by
employing ARMA (p, q) models, in which the values of p and q are determined by BoxJenkins methodology (Box et al., 1994). We run the Ljung - Box test Q and the Engle
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Lagrange Multiplier (LM) test for ARCH effects on the residuals of ARMA regressions we
(Ljung & Box, 1978; Engle, 1982).
We also use dummy variables (Dj) that correspond to each month of the year. A
variable Dj takes the value one for the month j and zero otherwise.
In this investigation we employ three variants of GARCH models: the classic one,
GJR GARCH and EGARCH.
The GARCH model is described by two equations: the conditional mean and the
conditional variance. The first equation allows us to identify the MOY effects on the returns
(rt):
12

n

j =1

k =1

rt = ∑ µ j ∗ D j ,t + ∑ (ξ k * rt −k ) + ε t
(2)
where:
- μj is a coefficient associated to the dummy variable Dj, reflecting MOY effect for the month j;
- ξk is a coefficient of the k-order lagged returns;
- n represents the number of lagged returns, calculated by the Akaike Final Prediction Error Criterion (Akaike, 1969);
- εt is the error term.

The second equation expresses the seasonality of the conditional variance of the
returns (

σ t2 ):
q

12

p

σ t2 = ω + ∑ν j ∗ D j ,t + ∑ α k * ε t2− k + ∑ (β l * σ t2− l )

j =1
k =1
l =1
(3)
where:
- ω is a constant term;
- νj is a coefficient associated to the dummy variable Dj, reflecting MOY effect on the stocks volatility for the month j;
- αk (k = 1, 2, …q) are the coefficients associated to the squared values of the lagged values of error term from the
conditional mean equation;
- q is the number of lagged values of the error term, calculated by the Akaike Information Criterion (Akaike, 1973);
- βl (l = 1, 2, …p) are coefficients associated to the lagged values of the conditional variance;
- p is the number of lagged values of conditional variance, calculated also by the Akaike Information Criterion.

The Glosten et al. (1993) GJR GARCH model employed in our investigation allows
us to capture the asymmetrical reactions of stocks volatility on good and bad news. It used
the same conditional mean equation as the classic GARCH model to identify MOY effects
on the returns. The monthly seasonality of conditional variance of the returns is revealed
by the equation:
12

q

p

σ t2 = ω + ∑ν j ∗ D j ,t + ∑ [α k * ε t2− k + γ k * ε t2− k * I (ε t − k < 0)] + ∑ (β l * σ t2− l )

j =1
k =1
l =1
(3)
where:
- I(εt-k<0) is a dummy variable, taking the value 1 if the k-lagged error term is strict negative and value zero otherwise;
- γk is the coefficient associated to the variable I(εt-k<0), expressing the asymmetrical responses of the volatility to the
good and bad news.

Nelson (1991) EGARCH model could also identify the asymmetric reactions of
stock markets to good and bad news. The seasonality of the returns is revealed by the
conditional mean equation of the classical GARCH model. The MOY effects on volatility
could be analyzed by the conditional variance equation:

59

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 2(7)/2013

ISSN 1314-0582

p 
p
12
 ε
2 
ε

ln(σ t2 ) = ϖ + ∑ν j ∗ D j ,t + ∑ β r ∗ ln(σ t2−r ) + ∑ γ k ∗ t −k + α k ∗  t −k −
2
 σ2

π
k =1 
j =1
r =1
σ
t −k
t −k




which could be transformed in:

ln(σ t2 ) = ω + ∑ν j ∗ D j ,t + ∑ β r ∗ ln(σ t2−r ) + ∑ [γ k ∗ ε t −k + α k ∗ ε t −k ]
12

p

p

j =1

r =1

k =1

2

ω =ϖ −

π

where

(4)

(5)

p

∗ ∑α k
k =1

(6)

For all the returns, we investigate the presence of the ARCH effects on the
residuals of GARCH equations by employing Lagrange Multiplier (LM) tests. If the
residuals display no ARCH effects we shall consider the model as valid. We choose
between the valid GARCH models using as criteria the significance of the specific GARCH
terms.
3. EMPIRICAL RESULTS
The Table 2 reports the results of ADF tests. We found that returns of indexes are
stationary for both sub-samples.
The results of Ljung - Box Q and ARCH LM tests are presented in the Table 3. We
identify, for all the time series, the presence of autocorrelation and the heteroscedasticity.
For the first sub-sample the classic GARCH (1,1) is chosen for all three returns. The
results of the conditional mean equation indicate some significant MOY effects. For BET
we found positive January, July and October effects. In the case of BET C we identify
positive January, September, October and November effects. For BET FI we found
positive January, April, June, July, August, October and December effects (Table 4).
Table 2 - Results of ADF tests for the returns
Index

First sub-sample

Second sub-sample

Number of lags

Test statistics

Number of lags

Test statistics

BET

24

-8.4191***

19

-7.2387***

BET C
BET FI
BET XT
BET NG

19
16
x
x

-8.1541***
-7.8025***
x
x

21
19
16
15

-7.1229***
-8.0522***
-7.5109***
-11.488***

Note: ***, **, * mean significant at 0.01, 0.05 and 0.1 levels, respectively.
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Table 3 - Results of Ljung-Box Q and ARCH LM tests
First sub-sample

Index

Second sub-sample

Ljung-Box Q Tests

ARCH LM Tests

Ljung-Box Q Tests

ARCH LM Tests

BET

11.054*

219.30***

10.338*

256.04***

BET C
BET FI
BET XT
BET NG

7.649*
15.234***
x
x

171.07***
117.14***
x
x

8.574**
9.148**
7.494*
8.331**

286.06***
369.02***
316.14***
508.90***

Note: ***, **, * mean significant at 0.01, 0.05, and 0.1 levels, respectively.
Table 4 - Results of conditional mean equation for the first sub-sample
Index
μ1
μ2
μ3
μ4
μ5
μ6
μ7
μ8
μ9
μ10
μ11
μ12
First order
lagged
returns

BET
0.452951
(2.703)
[0.167557]***
0.160385
(0.126418)
[1.269]
0.0144001
(0.103587)
[0.1390]
0.0792282
(0.111512) [0.7105]
0.0355179
(0.0971282)
[0.3657]
0.123331
(0.0842628)
[1.464]
0.166873
(0.0878889)
[1.89]*
0.0504887
(0.0748430)
[0.6746]
0.0949289
(0.0776399)
[1.223]
0.232151
(0.0744041)
[3.120]***
0.107888
(0.0732710)
[1.472]
0.188939
(0.127402)
[1.483]
0.126528
(0.0265367)
[4.768]***

BET C
0.461799
(0.136882)
[3.374]***
0.118242
(0.102454)
[1.154]
-0.043152
(0.0850609)
[-0.5073]
0.0927248
(0.0937636)
[0.9889]
0.0235374
(0.0959423)
[0.2453]
0.0789928
(0.0686863)
[1.150]
0.102143
(0.0711993)
[1.435]
0.0352112
(0.0617542)
[0.5702]
0.150996
(0.0755820)
[1.998]**
0.170384
(0.0605245)
[2.815]***
0.119250
(0.0667612)
[1.786]*
0.103402
(0.106122)
[0.9744]
0.144053
(0.0275074)
[5.237]***

BET FI
0.457248
(0.173577)
[2.634]***
-0.205280
(0.155177)
[-1.323]
-0.051467
(0.115892)
[-0.4441]
0.452461
(0.169973)
[2.662]***
0.0387500
(0.164786)
[0.2352]
0.299393
(0.158810)
[1.885]*
0.289163
(0.134417)
[2.151]**
0.217641
(0.120847)
[1.801]*
0.0346327
(0.139023)
[0.2491]
0.356428
(0.127565)
[2.794]***
0.169056
(0.115940)
[1.458]
0.335604
(0.172674)
[1.944]*
x

Notes: Standard errors in round brackets; z-statistics in square brackets; ***, **, * mean
significant at 0.01, 0.05, and 0.1 levels, respectively.
The Table 5 reports the results of conditional variance equation for the first subsample. For BET index we identify significant coefficients corresponding to all the months
excepting February, March, April and December. Instead, we found no seasonality for BET
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C index. For the third index, BET FI, significant coefficients for all the dummy variables
resulted.
Table 5 - Results of conditional variance equation for the first sub-sample
Index
Ω
ν1
ν2
ν3
ν4
ν5
ν6
ν7
ν8
ν9
ν10
ν11
ν12
Alpha
Beta
ARCH LM
tests for the
residuals of
GARCH
models

BET
GARCH (1,1)
1.75082
(0.971536)
[1.802]*
1.34537
(0.704475)
[-1.910]*
-1.49527
(0.909525)
[-1.644]
-1.43412
(0.898625)
[-1.596]
-1.40670
(0.888539)
[-1.583]
-1.47367
(0.894949)
[-1.647]*
-1.59562
(0.935265)
[-1.706]*
-1.59053
(0.920186)
[-1.728]*
-1.61745
(0.934648)
[-1.731]*
-1.65259
(0.933760)
[-1.770]*
-1.59747
(0.928542)
[-1.720]*
-1.60651
(0.934087)
[-1.720]*
-1.38193
(0.930016)
[-1.486]
0.212515
(0.0647837)
[3.280]***
0.699172
(0.114115)
[6.127]***
6.4821

BET C
GARCH (1,1)
1.53307
(1.03516)
[1.481]
-0.86664
(0.829589)
[-1.045]
-1.17769
(0.949005)
[-1.241]
-1.09059
(0.981278)
[-1.111]
-1.13061
(0.975181)
[-1.159]
-1.14792
(0.98103)
[-1.170]
-1.35219
(1.00659)
[-1.343]
-1.32275
(0.996325)
[-1.328]
-1.33802
(1.00332)
[-1.334]
-1.33658
(0.996974)
[-1.341]
-1.34805
(1.00285)
[-1.344]
-1.34612
(1.00567)
[-1.339]
-1.22736
(0.999783)
[-1.228]
0.278096
(0.0710268)
[3.915]***
0.557897
(0.151551)
[3.681]***
15.8241

BET FI
GARCH (1,1)
2.03520
(1.27846)
[1.592]
-2.16113
(1.26408)
[-1.710]*
-2.10474
(1.26513)
[-1.664]*
-2.21467 (1.27695)
[-1.734]*
-2.14194 (1.27209)
[-1.684]*
-2.19324 (1.27385)
[-1.722]*
-2.14761 (1.27367)
[-1.686]*
-2.20427 (1.27455)
[-1.729]*
-2.20293 (1.27547)
[-1.727]*
-2.21501 (1.27777)
[-1.733]*
-2.18254 (1.27433)
[-1.713]*
-2.18853 (1.27557)
[-1.716]*
-2.09954 (1.27515)
[-1.647]*
0.367473 (0.0613343)
[5.991]***
0.919913 (0.0243999)
[37.701]***
2.2068

Notes: Standard errors in round brackets; z-statistics in square brackets; ***, **, * mean
significant at 0.01, 0.05, and 0.1 levels, respectively.
For the second sub-sample we chose the classical GARCH (1,1) model for BET C
index, GJR GARCH (1,1) model for BET FI index and EGARCH (1,1) model for the rest of
three indexes. The results of conditional mean equations are presented in the Table 6. For
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BET index we find significant coefficients for January (positive) and November (negative).
We identify also two MOY effects on BET C returns: February (positive) and November
(negative). BET FI index displays no seasonality of the returns. For the returns of BET XT
index the results revealed one positive MOY effect (for February) and two negative ones
(May and July). We identify only a February positive effect for BET NG index.
Table 6 - Results of conditional mean equations for the second sub-sample
Index
μ1
μ2

BET
0.16738
(0.09147)
[1.830]*
0.12529
(0.09052) [1.384]

BET C
0.15914
(0.09824) [1.620]

BET FI
0.05087
(0.23076) [0.221]

BET XT
0.12471
(0.10587) [1.178]

0.05961
(0.09327)
[0.6391]
-0.02898
(0.15755) [0.1840]
-0.14749
(0.11287) [1.307]
-0.21953
(0.15428)
[-1.423]
-0.10326
(0.17349) [0.5952]
-0.06324
(0.12825) [0.4932]
0.13990
(0.13329) [1.050]

0.14386
(0.08602)
[1.672]*
0.11665
(0.14399)
[0.8101]
-0.12513
(0.10060) [1.244]
-0.15380
(0.0416)
[-2.506]***
-0.17082
(0.0312)
[-2.304]***
0.08814
(0.08473) [1.040]

μ3

0.14457
(0.09184) [1.574]

0.16992
(0.08611)
[1.973]**
0.09364
(0.07598) [1.232]

μ4

-0.07575
(0.09352) [0.8100]
-0.11388
(0.10123) [1.125]
-0.06138
(0.09000) [0.6820]
0.12899
(0.09582) [1.346]

-0.04565
(0.08335) [0.5477]
-0.10703
(0.08971) [1.193]
-0.07495
(0.10569) [0.7091]
0.08706
(0.07617) [1.143]

0.02581
(0.09033)
[0.2858]
-0.07729
(0.10260) [0.7533]
0.01886
(0.10111)
[0.1865]
-0.15721
(0.07217) [2.178]**
0.06704
(0.09897)
[0.6774]
0.06515
(0.02525)
[2.580]***

0.06347
(0.08635)
[0.7350]
-0.09230
(0.09611) [0.9603]
0.03581
(0.07076)
[0.5061]
-0.14862
(0.06842) [2.172]**
0.09340
(0.07383) [1.265]

μ5
μ6
μ7
μ8
μ9
μ10
μ11
μ12
First order
lagged
returns

0.07353
(0.02638)
[2.787]***

0.11679
(0.15949)
[0.7323]
0.05732
(0.14962)
[0.3831]
-0.19846
(0.13340) [1.488]
0.21718
(0.14883) [1.45]

0.05138
(0.15511)
[0.3313]
-0.05731
(0.11875) [0.4826]
-0.00556
(0.08508) [0.06545]
-0.16958
(0.08565) [-1.980
]
0.15910
(0.11343) [1.403]

BET NG
0.11510
(0.10271)
[1.121]
0.21322
(0.10797)
[1.975]**
0.03357
(0.09747)
[0.3444]
0.00541
(0.10189)
[0.05314]
-0.14482
(0.11322) [1.279]
-0.15713
(0.11179) [1.405]
0.08399
(0.09973)
[0.8422]
0.04590
(0.09182)
[0.4999]
-0.07586
(0.11154) [0.6801]
-0.06902
(0.12093) [0.5708]
-0.114451
(0.07380) [1.551]
0.12805
(0.09835) [1.302]

x

x

x

Notes: Standard errors in round brackets; z-statistics in square brackets; ***, **, * mean
significant at 0.01, 0.05, and 0.1 levels, respectively.
For the second sub-sample the results of conditional variance equation revealed no
MOY effects on volatility (Table 7).
4. CONCLUSIONS
In this paper we investigated the presence of MOY effects on returns and volatility
of BSE during two periods of time: the first one, from 2000 to 2006, which could be
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considered as relatively quiet, while the second one, from 2006 to 2013, was marked by
turbulences. We found significant changes of MOY effects from the first to the second
period of time.
Table 7 - Results of conditional variance equation for the second sub-sample
Index

BET
EGARCH (1,1)

BET C
GARCH (1,1)

Ω

-0.39867 (0.77829)
[-0.5122]

-0.37303 (0.33260)
[-1.122]

ν1

0.18725 (0.77799)
[0.2407]

0.42744 (0.33697)
[1.268]

ν2

0.19858 (0.78397)
[0.2533]

0.41393 (0.33539)
[1.234]

ν3

0.18105 (0.78230)
[0.2314]

0.41078 (0.33921)
[1.211]

ν4

0.19779 (0.77767)
[0.2543]

0.40123 (0.33490)
[1.198]

ν5

0.21657 (0.77936)
[0.2779]

0.42784 (0.33561)
[1.275]

ν6

0.18156 (0.77824)
[0.2333]

0.41930 (0.33763)
[1.242]

ν7

0.21877 (0.77862)
[0.2810]

0.41740 (0.33707)
[1.238]

ν8

0.15439 (0.77871)
[0.1983]

0.37833 (0.33436)
[1.132]

ν9

0.22856 (0.77892)
[0.2934]

0.44131 (0.33826)
[1.305]

ν10

0.18567 (0.77881)
[0.2384]

0.37074 (0.33353)
[1.112]

ν11

0.15413 (0.77871)
[0.1979]

0.39573 (0.33502)
[1.181]

ν12

0.22954 (0.77816)
[0.2950]

0.41162 (0.33405)
[1.232]

Alpha

0.29720 (0.03526)
[8.428]***

0.14867 (0.03688)
[4.031]***

Gamma

-0.04350 (0.02074)
[-2.097]**

x

Beta

0.97400 (0.00711)
[136.8]***

0.84550 (0.03635)
[23.26]***

ARCH LM
tests for the
residuals of
GARCH
models

40.0214

40.1061

BET FI
GJR GARCH
(1,1)
-2.84474
(3.52978) [0.8059]
2.79178
(3.52344)
[0.7923]
2.87933
(3.52765)
[0.8162]
2.83205
(3.53013)
[0.8023]
2.90039
(3.52931)
[0.8218]
2.90619
(3.52922)
[0.8235]
2.85809
(3.52452)
[0.8109]
2.83973
(3.53121)
[0.8042]
2.87882
(3.52221)
[0.8173]
2.86654
(3.53201)
[0.8116]
2.83768
(3.52523)
[0.8050]
2.87451
(3.52628)
[0.8152]
2.91097
(3.53908)
[0.8225]
0.10899
(0.03076)
[3.542]***
0.13987
(0.05271)
[2.653]***
0.89581
(0.02795)
[32.041]***
4.2815

BET XT
EGARCH (1,1)

BET NG
EGARCH (1,1)

-1.05234
(2.23877) [0.4701]
0.85652
(2.20135)
[0.3891]
0.87254
(2.20235)
[0.3962]
0.87433
(2.21011)
[0.3956]
0.87941
(2.19519)
[0.4006]
0.89305
(2.20540)
[0.4049]
0.86557
(2.20478)
[0.3926]
0.89009
(2.19729)
[0.4051]
0.84165
(2.20011)
[0.3825]
0.90875
(2.20433)
[0.4123]
0.85909
(2.19912)
[0.3907]
0.85439
(2.20300)
[0.3878]
0.91379
(2.19525)
[0.4163]
0.25404
(0.08256)
[3.077]***
-0.03754
(0.01718) [2.185]**
0.98292
(0.01126)
[87.280]***
8.2180

0.30083
(0.73447)
[0.4096]
-0.45805
(0.73472) [0.6234]
-0.47133
(0.74002) [0.6369]
-0.48785
(0.73904) [0.6601]
-0.44556
(0.73393) [0.6071]
-0.44812
(0.73618) [0.6087]
-0.48995
(0.73480) [0.6668]
-0.46302
(0.73544) [0.6296]
-0.47521
(0.73556) [0.6461]
-0.45960
(0.73572) [0.6247]
-0.46196
(0.73542) [0.6282]
-0.52249
(0.73592) [0.7100]
-0.43397
(0.73524) [0.5902]
0.24368
(0.02954)
[8.249]***
-0.04751
(0.01773) [2.678]***
0.97900
(0.00644)
[151.9]***
7.9853

Notes: Standard errors in round brackets; z-statistics in square brackets; ***, **, * mean
significant at 0.01, 0.05, and 0.1 levels, respectively.
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From 2000 to 2006 we identified only positive MOY effects on returns. We found
significant differences among the seasonality of three returns. The conditional variance
equations revealed also, for two of the three indexes, significant monthly seasonality of
volatility. The MOY effects are much more consistent for BET FI index than to the other
two indexes. We could explain these differences by the fact that BET FI index is calculated
based on the share prices of investment funds, which are bought mainly for speculative
purposes.
From 2007 to 2013 the investigation revealed both positive and negative MOY
effects on returns. Only January effect of BET remained from the first to the second period.
BET FI displayed no monthly seasonality of returns. The MOY effects on volatility
disappeared from the quiet to the turbulent times. This evolution could be viewed as a
confirmation of Calendar anomalies Murphy Law, proposed by Dimson and Marsh (1999).
Another explanation could involve the passage from the quiet to the turbulent times. In
general, the regularities of investors’ behaviors are favored by the quiet times but inhibited
by the turbulent ones.
This investigation could be extended to other emerging markets.
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ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА ПРОЦЕСА НА ПРОИЗВОДСТВО,
СЪХРАНЯВАНЕ И ПЛАСМЕНТ НА СТОКИ ОТ ЕЖЕДНЕВНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ
Даниела Маринова
DYNAMICAL MODEL OF PRODUCTION PROCESS, PRESERVING AND
SALE OF DAILY CONSUMPTION GOODS
Daniela Marinova
Резюме: В работата е построен и изследван математически модел на
производството и пласмента на пазара на стоки от ежедневна необходимост.
Моделът допуска възможност да бъдат отчитани особеностите на пазарната
икономика при производство на потребителски стоки. За адекватното описание
на процесите е необходимо да се вземе под внимание техния динамичен
характер. Само в този случай може да се даде правилно обяснение на
особеностите на наблюдаваните явления и да се избере правилна стратегия на
производство и развитие. Като пример е описан начин за реализация на
стратегия за производство, осигуряваща максимална доходност.
Ключови думи: Моделиране в икономиката, микро икономика, експертни
икономически системи
Abstract: A mathematical model of production, preservation and sale of daily
goods market is developed and investigated. The model is able to account the peculiarities
of the daily goods production market. In order to describe properly the processes it is
necessary to take onto account their dynamical nature. In this case only, one can give
correct explanation of the peculiarities of the observing occurrences and choose right
strategy of production and development. As an example, an approach of production
strategy is exposed, that ensures maximal profitability.
Keywords: Modeling in economics, Micro economics, Expert economic systems.
Развитието на пазарната икономика поставя въпроса за разработване на
методи за управление на микро икономическите системи и предоставяйки нова
област за приложение на теорията на управление на системи. Заедно с това
икономическите системи представляват, като правило, нелинейни обекти, изискващи
разработването на специални методи.
Във връзка с компютъризацията използването на математически модели на
икономическите процеси става средство за поддържане на вземането на решения.
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Традиционните модели [1,2] се основават на статистически съотношения на баланса
и по същество не могат да се използват за анализ на влиянието на фактора на
времето върху ефективността на икономическите решения. В условията на
динамически изменяща се икономическа ситуация полезността на статическите
модели е ограничена.
Много явления в реалната икономическа ситуация могат да бъдат обяснени
само с динамически модели на процесите. Първите опити за построяване на
динамически модели на икономически системи са свързани с описанието на макро
икономическите процеси [3]. Моделите на макро икономическите процеси са посложни, тъй като отчитат много локални фактори, чието влияние в макро
икономическите системи се осреднява. Потенциалната област на използване на
микро икономически модели е значително по-широка. Например, те могат да се
използват от предприемачите за анализи и по нататъшен избор на икономически
решения. Такива модели могат да представляват основата на експертни системи за
поддържане на вземане на решения в бизнеса.
Някои прости микро икономически динамически модели са предложени в [4,5].
В [6] има широк обзор на модели на макро икономически процеси и на сравнително
прости динамически модели. В настоящата работа е построен нелинеен
математически модел на микро икономическа система представляваща
производство и пласмент на стока от ежедневно потребление. Чрез сравняване на
построения динамически модел със статистически такъв се показва, че
статистическото описание на микро икономическата ситуация не е достатъчно.
Разработеният модел може да се разглежда като базов: на негова основа
могат да се построят нови модели, отчитащи влиянието на други фактори. Такъв,
например, е анализът на печалбата при особено търсене на стока, изследване на
възникването на ажиотажно търсене и др. [7,8]. Моделът е посветен на конкретна
стока от ежедневна необходимост, например хранителна стока. За простота при
разглежданията се смята, че предприятието няма конкуренти. Използват се
следните обозначения на променливите и параметрите на модела:
х – общото количество единици на стоката, произвеждана от предприятието;
и –количеството единици на стоката произвеждани за единица време;
z – количеството на стоката на пазара;
v – количеството на стоката у потребителя (още не консумирана);
Δw – дохода (за единица време);
Y – потенциалното търсене;
с – цената на стоката;

k1 - относителният коефициент на потребление на купената стока за единица
време;
k 2 - цената за съхраняване на единица непродадена стока за единица време;
n(c) - коефициент на скоростта на продажбата на стоката.
69

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 2(7)/2013

ISSN 1314-0582

Параметрите Y, k1 , k 2 се приемат за постоянни. Стойностите на и и с се
определят от производителя и могат да бъдат както постоянни, така и променливи.
Променливите x, z, v, w – са функции на времето и могат да се променят в
съответствие със законите на пазара.
1. Статически модел
Статистическият модел описва един цикъл на производство и пласмент:
изработената за разчетна единица време стока постъпва на пазара и се продава, в
резултат се получава определен доход: всички тези действия стават за разчетната
единица време. В равновесно състояние системата се характеризира с две
съотношения на баланс: 1) постъпилото на пазара количество стока е равно на
продаденото; 2) колкото стока е продадена на покупателя, толкова е и
изконсумирана. За единица време се продават n(c)(Y − v) z единици стока [1], където
Y − v е текущото търсене. Тогава посочените съотношения на баланс имат вида
u − n(c)(Y − v) z = 0

n(c)(Y − v) z − k1v = 0
∆w = cn(c)(Y − v) z − u − k 2 z

(1.1)

Третото уравнение показва дохода за единица време.
В този модел величините и, с, v, Δw са постоянни. Тъй като параметрите и и с
се определят от производителя, то той, естествено, иска да ги избере така, че да
максимизира дохода си Δw. Изразявайки v и z от (1.1) чрез и и с с помощта на
формулите

v=

u
,
k1

z=

k1 u
n(c)(Yk1 − u )

и замествайки ги в израза за дохода, получаваме



k1 k 2

∆w = ∆w(u , c) = u  c − 1 −
n(c)(Yk1 − u ) 


(1.2)

Нека n = n(c) е намаляваща функция при c > 1 , такава, че е изпълнено
2
съотношението 2(n' ) > nn' ' . За конкретност ще приемем, че
Yk1 k 2
1
n(c ) =
2
(Yk1 − u ) c − 1

Тогава от условието за достигане на максимум на функцията (1.2) по и и с
имаме

∂ (∆w)
=0
∂c

2

⇒

Yn(c 0 )  n(c 0 ) 

 = c0 −1
0 
k 2  n' (c ) 

(1.3)
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k 2Y

u 0 = k1  Y −
0
0

−
(
)(
1
)
n
c
c



(1.4)

и максималният доход е


k1 k 2  n(c 0 )(c 0 − 1)Y

1
∆w =
−
0 

k2
n (c ) 


2

0

(1.5)

0
Определяйки от (1.3) оптималната стойност c на продажната цена на

0
стоката, се намира оптималното темпо u на производството и оптималният доход

∆w 0 .

В реална ситуация не всички параметри на системата са известни на
производителя и търсенето на максимума на дохода w(u ) се извършва по метод,
който може да се трактува като реализация на формалния градиентен метод за
търсене на екстремум. Един достъпен алгоритъм за реализиране на този метод по и
при фиксирана стойност на цената с може да се опише по следния начин: задава се
увеличено темпо на производството; ако в резултат на това доходът също се
увеличава, в следващите цикли темпото на производство се увеличава, ако доходът
спада – се съкращава. Такъв алгоритъм се описва със съотношението

u k +1 = u k + α

∂w
∂u u =uk

(1.6)

където α е параметър на метода.

Стойността на посочената производна може да се изчисли експериментално с
формулата

∂w w(u k ) − w(u k −1 )
=
∂u
u k − u k −1
Стратегията за управляване на производството в този случай приема вида

u k +1 = u k + α

w(u k ) − w(u k −1 )
u k − u k −1

(1.7)

и не изисква познаване на параметрите на модела. Използването на стратегията
(1.7) в статистическия модел (1.1), както показва численото моделиране, осигурява
0
бързо намиране на оптималната стойност на u даващо максимум на дохода.

В разгледания подход се предполага, че интервалите на времето между
вземането на решение за изменение на цената и темпото на производство са
достатъчно големи така, че всички преходни процеси успяват да завършат; в този
случай може да се вземе решение на основата на статистическия модел.
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2. Динамичен модел
Да преминем сега към съставянето на динамически модел и съпоставянето му
със статистическия модел (1.1). Тъй като за време dt прирастът на произведената
стока е равен на udt, а се продават n(c)(Y − v) zdt единици стока, то скоростта на
прираста на стоката на пазара е равна на

dz
= u − n(c)(Y − v) z
dt

(2.1)

Прирастът dv на стоката у потребителя за време dt е равен на количеството
dy продадена стока минус количеството k1vdt употребена стока, така че

dv
= n(c)(Y − v) z − k1v
dt

(2.2)

Уравненията (2.1) и (2.2) заедно с разчета на дохода за единица време
образуват динамическия модел

dz
= u − n(c)(Y − v) z
dt
dv
= n(c)(Y − v) z − k1v
dt
dw
= cn(c)(Y − v) z − u − k 2 z
dt

(2.3)

Статическият модел (1.1) може да се получи от построения динамически
модел (2.3) като се приравнят на нула десните части на първите две уравнения на
(2.3). Затова статическият модел може да се разглежда като частен случай на
динамическия, отразяващ състоянието на динамично равновесие. Динамическият
модел е значително „по-богат” на информация за икономическата система.
Моделът (2.3) е формулиран в термините на диференциални уравнения. За
икономическата система по-адекватно е описанието в термитите на уравнения с
дискретно време, когато времето се променя с интервал, равен на разчетния период
(ден, седмица, месец). Дискретен модел се получава от (2.3) чрез формален процес
на дискретизация, т.е. заменяйки производните dz dt и dv dt с крайни разлики ∆z ∆t
и ∆v ∆t . Но дискретният модел може да се формулира и непосредствено в
дискретно време. Тук ще разглеждаме непрекъснати модели (2.3), а числените
резултати от моделирането се отнасят до дискретния аналог.
За опростяване на изложението ще смятаме, че продажната цена на стоката е
фиксирана и производителят управлява процеса само за сметка на изменение на
темпото на производство. В този случай формулите (1.4) и (1.5) се запазват, само се
0
смята, че c е избрана фиксирана стойност на цената.

Нека производителят е избрал някаква стойност на нивото на производство

u1 , възможно неоптимално, но което е съществувало дълго и процесите в системата
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са се установили на стойности v1 , z1 , ∆w1 . Тези стойности удовлетворяват (1.1).
Производителят не може да избира нивото на производство абсолютно произволно.
При някои стойности на и може да не съществува решение на системата (1.1). Това
означава, че за единица време се произвежда стока повече отколкото може да бъде
продадена, и пазарът се пренасища. Нека дадем нарастване δu на темпото на
производство u1 и да съставим уравненията във вариации δv , δz , δw на описания
стационарен режим в силата на уравненията (2.3). Ще получим

dδz
= δu − n(c)(Y − v1 )δz − z1δv
dt
dδv
= n(c)[(Y − v1 )δz − z1δv] − k1δv
dt
dδw
= cn(c)[(Y − v1 )δz − z1δv] − u1 − k 2 z1
dt

(2.4)

Като използваме операторната форма на Лаплас за (2.4) и решавайки ги
относно неизвестните δv , δz , δw получаваме

δz =

p + nz1 + k1
δu ,
∆ ( p)

δw =

1  cn(Y − v1 ) p + cn(Y − v1 ) − (nz1 + k1 )k 2 
− 1δu
p 
∆ ( p)


δv =

n(Y − v1 )
δu ,
∆ ( p)

където

(2.5)

∆p = p 2 + [n(Y − v1 ) + nz1 + k1 ] p + n(Y − v1 )k1

е характеристичният полином на системата (2.4).

Коефициентите на Δр са положителни, т.е. системата (2.5) е устойчива и,
стационарната точка на нелинейната система (2.3), също е устойчива. Това
означава, че след достатъчно голям интервал от време системата ще премине в
ново установено състояние, съответстващо на нивото на производство u1 + δu .
Нарастването на дохода при това ще бъде равно на


Yk1
kk
lim δw =  c − 1 − 1 2
t →∞
n (Yk1 − u1 ) 2



δu


Коефициентът пред δu е равен на производната от дохода по темпото на
производство, изчислена в стационарния модел.
Интервалът време за прехода в новото състояние може да се оцени от
характеристичния полином на (2.5). Преобразувайки това уравнение в по-компактен
вид

T 2 p 2 + 2ξTp + 1 = 0
ще видим, че константата на времето Т в системата (2.5) е равна на
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1
n(T − u1 )

(2.6)

Известно е, че времето на преходния процес е приблизително равно на
утроената константа на времето Т на системата. От израза (2.6) се вижда, че с
увеличаването на u1 времето на преходния процес се увеличава. Следователно, ако
се ориентираме само по получения доход, то увеличаването на темпото на
0
производство и приближаването му към оптималната стойност u изисква все
повече и повече време за наблюдения за вземане на правилно решение.

0
Нека, например, са избрани някаква стойност на u1 , където u1 < u , и
0
положително δu такова, че u1 + δu ≥ u . Новата стойност u = u1 + δu в смисъл на
продължителна
стратегия
е
по-добра
отколкото
старата,
тъй
като
∆w(u1 + δu ) ≥ ∆w(u1 ) . Но вариацията на дохода ∆w(t ) отначало намалява и само като
измине известно време, приблизително колкото е времето на закъснение, отново
започва да расте. Затова въз основа на информацията за изменение на стойността
на δw(t ) на интервал, който е значително по-малък от времето на преходния процес,

може да бъде взето невярно решение (да бъде отхвърлено увеличението на
темпото на производство).
Този извод беше потвърден с числени експерименти. Компютърно се
моделираха (2.3) и на лицето, вземащо решение, се демонстрираше динамиката на
дохода dw(t ) . При това се предполагаше, че нивото на производство се изменя с
различна периодичност. Поставяше се изискване да се постигне максимална
доходност на производството.
Ако периодите между предлаганите изменения на нивото на производство
бяха големи, с метода на пробите и грешките лицето приемащо решение без
затруднение намираше оптималното ниво. При къси периоди, ако на всеки период се
вземаше решение за изменение на нивото на производство, системата излизаше на
колебателен режим с бързо растяща амплитуда и променливите на състоянието на
системата излизаха извън допустимите стойности. Ако се правеше отказ от честа
промяна на нивото на производство, оптималното ниво на производството се
достигаше, но за сметка на твърде продължителен интервал от време за
настройване. Такъв характер на поведение на системата се наблюдаваше, ако
изменението на нивото на производство се извършваше не от лицето вземащо
решения, а автоматично в съответствие със закона (1.6), където производната
dw du се изчисляваше приблизително от разликата на стойностите на печалбата в
съседни моменти на изменение на нивото на производство.
Използването на допълнителна информация за състоянието на системата
може да бъде алтернативен подход, съкращаващ времето за настройване. Тук ще
предложим следния алгоритъм. От (1.1) може да се изрази производната dw du като
функция на z
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k 2 [ n (c ) z + k 2 ] 2
dw
= c −1−
du
n(c)Yk1
Управлението на производството в този случай става в съответствие със
закона

u k +1


k 2 [ n (c ) z + k 2 ] 2
= u k + α  c − 1 −
n(c)Yk1






(2.7)

Използването на алгоритъма (2.7) при численото моделиране показа неговата
работоспособност както за статическия модел(1.1) така и за динамичния модел (2.3).
В динамичния модел настройването на оптималната стойност на нивото на
производство ставаше по-бързо.Практическата реализация на алгоритъма (2.7)
изисква познаването на коефициентите на модела n(c) и Y, за определянето на
които е необходим съответен анализ на пазара. Тези параметри от своя страна
могат да се променят с времето (при изменение, например, на общата ситуация на
пазара). Затова стратегия от типа (2.7) заедно с идентификацията на параметрите
на модела (2.4) във всеки период на управление, е приемлив подход за повишаване
на дохода на производството.
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ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА
БИЗНЕСА
Росица Недкова Иванова
INTEGRATED APPROACH TO BUSINESS’ EFFICIENCY ANALYSIS
Rositsa Nedkova Ivanova
Резюме: Обект на обсъждане в настоящото изследване е използването на
интегрален подход за анализ на ефективността и финансовата стабилност на
предприятието, базиран на вътрешна и външна отчетна информация,
позволяващ формулирането на подходящ модел за анализ с определена степен на
полезност за реалния бизнес.
Формулираната изследователска хипотеза е, че между вътрешната
отчетна (преди всичко счетоводна) информация и тази от финансовите отчети
следва да се постигне определена степен на интегрирано използване за целите
на финансовия мениджмънт на предприятието.
Поставената в изследването цел е достигане до подходящ и полезен за
бизнеса модел за анализ на ефективността и финансовата стабилност,
описващ взаимните връзки и зависимости между ефективността на
оперативната дейност, разходите за капитал и икономическата печалба.
Ключови думи: ефективност, оперативна дейност, анализ, счетоводна
печалба, икономическа печалба
Abstract: This study highlights the application of integral approach to the analysis
of the organization’s efficiency and financial stability. This analysis is based on internal
book information, which allows formulate an appropriate analysis method, which is to a
certain extent useful in real business.
Formulated research hypothesis states that the internal book (mainly accounting)
information and the information in the financial statements should ensure specific level of
integrated use for the purposes of the organization’s financial management.
The aim of the study is to reach business appropriate and feasible model for
efficiency and financial stability analysis, which describes the interrelations and
dependencies between operating activity’s efficiency, equity expenses and economic
profit.
Key words: efficiency, operating activity, analysis, accounting profit, economic
profit
JEL класификация: M49
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Въведение
Информацията, съдържаща се във финансовите отчети на предприятието
трябва да отговаря на изискванията за разбираемост, уместност, надеждност,
сравнимост, както и за достоверност. Тя трябва да е полезна за различните групи от
потребители – вътрешни и външни.
Организацията на анализа на ефективността на бизнеса може да се
осъществи посредством два методически подхода.
Първият подход се базира на използването на абсолютни показатели за
анализ на ефективността на бизнеса, т.е. различните величини на печалбата:
счетоводна печалба, балансова печалба, оперативна печалба преди данъци и
лихви, нетна оперативна печалба (вж. Схема 1). Този подход се определя като
счетоводен модел за анализ на ефективността на бизнеса чрез използване на
финансовия резултат, разглеждан като “последващ ефект” от генериране на
счетоводни данни. 1
Силните страни на този подход могат да се групират в следните насоки:
Ефективността на бизнеса се анализира и оценява посредством динамиката
на значенията на абсолютни показатели.
Влияние върху динамиката на отделните величини на печалбата оказват
различни фактори. Така например, счетоводната печалба е функция на промените в
общите суми на приходите и на разходите на предприятието, върху динамиката на
оперативната печалба влияние оказват шест преки фактора (промени в обема на
продажбите; промени в себестойността на продажбите, в т.ч. промени в разходите
за основна дейност, промени в разходите по продажби и промени в
административните разходи; промени в нетните продажни цени на продукцията;
промени в асортиментната структура на продажбите), а във величината на
балансовата печалба се акумулира и ефектът от корпоративното данъчно облагане
чрез разходите за данъци от печалбата. Анализът на влиянието на преките фактори
е от съществено значение за вземане на правилни краткосрочни решения за
повишаване на ефективността както на оперативната, така и на цялостната дейност
на предприятието.
Ефективността на бизнеса се анализира и оценява посредством динамиката
на значенията на относителни показатели. По-важните от тях са показателите за
рентабилност, определени на различни бази: приходи, продажби, разходи и
себестойност, активи, производствен капитал, капитал, собствения капитал, както и
показателите за обръщаемост на активите и капитала.
Върху ефективността на оперативната дейност на предприятието, влияние
оказват и косвени фактори. Основният от тези фактори е степента на бизнес риск,
измерена посредством оперативния ливъридж.

1

Касърова В., Димитрова Р., Сяров Л., “EVA-метриката в новия прочит на финансовия анализ”, научна коференция
“Авангардни научни инструменти в управлението”, УНСС, Равда, 2008, с.4-5
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СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ
РЕЗУЛТАТ –
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (+)
ИЛИ СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (-)

ВИДОВЕ ФИНАНСОВ
РЕЗУЛТАТ

+ УВЕЛИЧЕНИЯ
- НАМАЛЕНИЯ
(по ЗКПО)
ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ
РЕЗУЛТАТ

- КОРПОРАТИВЕН
ДАНЪК

БАЛАНСОВ ФИНАНСОВ
РЕЗУЛТАТ –
ПЕЧАЛБА (+) ИЛИ ЗАГУБА (-)

Схема 1. Видове финансов резултат
Слабите страни на подхода за анализ на ефективността на бизнеса, основан
на различните величини на печалбата са:
•
Тези величини имат ретроспективен характер. Значенията им се формират
под влияние на вече извършени разходи, респ. получени приходи. Следователно те
имат статичен характер, отразяват моментната ефективност на бизнеса по данни от
финансовите отчети и са инструмент за оперативно управление на дейността на
предприятието. По този начин се загърбват стратегическите насоки за развитие на
бизнеса в дългосрочен аспект.
•
При формирането на различните величини на печалбата са налице
ограничения, които произтичат от прилагането на счетоводните стандарти в
стопанската практика в страната. 1
•
Счетоводното отчитане на разходите и приходите на предприятието се базира
на счетоводните принципи за “текущо начисляване”, “съпоставимост между
приходите и разходите” и “предпазливост”. Основното в случая е, че разходите и
1

Международни стандарти за финансово отчитане и Национални стандарти за финансово отчитане на малки и
средни предприятия
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приходите се признават счетоводно в момента на тяхното възникване, независимо
от момента на плащането или получаването на паричните средства. Следователно,
предприятието може да формира приходи и разходи по счетоводен път, които
оказват влияние върху неговия финансов резултат, но които не водят до реално
движение на парични средства. Разликата във времето между формирането на
финансовия резултат и движението на паричните средства може да окаже
съществено влияние върху ефективността на оперативната дейност на
предприятието.
•
Не се създава информация и не се анализират разходите за капитал, които
предприятието извършва, за да постигне съответната величина на печалбата.
Следователно, не се подлага на анализ величината, структурата и динамиката на
инвестирания капитал. Паралелно с това, не се анализира обръщаемостта както на
собствения, така и на привлечения капитал, т.е. не се оценява ефективността от
използването на капитала. По този начин се нарушават интересите както на
собствениците на капитала, така и на кредиторите на предприятието.
•
Не се анализира степента на финансов и инвестиционен риск. Тук следва да
се отбележи, че във финансовите отчети на предприятието не се съдържа
информация, необходима за анализа на инвестиционния риск.
•
На настоящия етап не се създава счетоводна информация за дългосрочните
нематериални активи, като напр. знанията, информацията, интелектуалния капитал
и др., които в условията на икономика на знанието и стратегията за интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж са от особено значение за всяко предприятие, както
и за повишаване ефективността на неговия бизнес. Тук трябва да се добави, че
счетоводството не създава информация за разходите за инвестиции в създаването
на човешки, информационен и организационен капитал, както и в научни
изследвания и разработки. Така на практика се изкривяват качествените
характеристики на информацията във финансовите отчети на предприятието. Това
рефлектира върху необходимите за анализа на ефективността на бизнеса данни,
тъй като не могат да се разграничат величините на печалбите, формирани от
дейността на предприятието и от използването на дългосрочни неосезаеми активи с
интелектуален или информационен характер.
Вторият подход се базира на използването на стойностно базирани методи
за оценка на бизнеса. Всяко предприятие осъществява своя бизнес и съществува за
да създава стойност за всички заинтересовани лица (собственици, мениджъри,
служители, клиенти, доставчици, финансови предприятия, държавата и обществото
като цяло), а стратегическата цел е увеличаване на тази стойност. Освен като цел
стойността може да се разглежда и като критерий за ефективност на бизнеса. В
качеството си на критерий за ефективност стойността следва да се разглежда като
икономическа печалба за предприятието, която то получава след приспадане на
всички разходи по нейното създаване, т.е. цената на капитала (собствен и
привлечен). Следователно величината на икономическата печалба е функция от
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инвестирания капитал, финансовия риск и паричните потоци (общо и по видове
дейности), както и тяхното разпределение във времето.
Потребностите на бизнеса от информация за вземане на правилни
управленски решения налага необходимостта от общ подход за анализ на
ефективността посредством обективна интеграция между методиките и
методологиите за анализ на оперативния ливъридж и икономическата печалба.
Подобен подход за анализ има две страни, които са обект на изследване както
самостоятелно, така и в тяхното единство.
Основен текст
Дейността на всяко предприятие е свързана с различни видове риск, като
основните от тях са инвестиционния, финансовия и бизнес риска. Обекти на
разглеждане са финансовия и бизнес риска по време на дейността на
предприятието.
Бизнес рискът може да се определи като вероятност от негативни промени в
пазарните и икономическите условия, при които предприятието осъществява своята
дейност. Финансовият риск е свързан с използването на чужди капитали в дейността
и вероятността от изпадане на предприятието в неплатежоспособност и фалит.
1. Анализ
предприятието.

на

ефективността

като

фунцкия

на

бизнес

риска

за

Методиката за анализ на бизнес риска се основава на използване на метода
“разходи-обем-печалба”, чрез който се съизмерват приходите и разходите за
оперативната дейност на предприятието. Важно място в аналитичната
методологията има правилното разграничаване на разходите в тази дейност на
условно-постоянни и променливи. Като условно-постоянни разходи в оперативната
дейност могат да се определят онези от тях, чиято величина не зависи или зависи в
много малка степен от промените в обема на производството и продажбите.
Подобен характер имат разходите за амортизация на амортизируемите активи,
разходите за данък върху собствени недвижими имоти и др.
Величината на променливите разходи се изменя с промените в обема на
производството и продажбите. Разходи с постоянен характер са разходите за
материали и заплати на работниците в основната дейност, разходите за материали,
транспортните разходи в дейността по продажбите и др.
Разграничаването на разходите за оперативната дейност на предприятието на
условно-постоянни и променливи в определена степен има условен характер. За
прецизиране на аналитичната методология е необходимо да се вземат под
внимание две важни обстоятелства:
•
Първо, правилно третиране на счетоводния принцип за действащо
предприятие и перспективата за развитие на бизнеса. В дългосрочна перспектива
разходите за оперативната дейност могат да се определят като променливи, тъй
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като стремежът на всяко предприятие е да увеличава обема на продажбите, а
следователно и величината на печалбата от продажби. Това обективно е възможно
до момента, в който предприятието достигне максималния производствен капацитет.
От този момент нататък, за да осигури успешно развитие на своя бизнес, то трябва
да разширява производствения си капацитет. Така величината на условнопостоянните разходи ще се увеличи под влияние на придобиването на нови
амортизируеми активи.
•
Второ, правилно разграничаване на разходите за оперативната дейност на
предприятието на условно-постоянни и променливи. За водещ критерий следва да
се възприема икономическата същност и съдържание на разходите, както и тяхното
поведение по време на анализираните отчетни периоди. Информационното
осигуряване на анализа се базира на счетоводна информация за условнопостоянните и променливите разходи по статии на калкулацията в отделните видове
оперативна дейност, напр., в основната дейност, в т.ч. промишлена, търговска,
транспортна и др., в административната дейност и в дейността по продажбите. Тук с
особена важност е организацията на аналитичното отчитане на разходите по статии
на калкулацията в отделните дейности, проблем, на който не всички предприятия
обръщат сериозно внимание, а в редица случаи въобще не обръщат внимание.
Методологията за анализ и оценка на бизнес риска включва свързани
помежду си етапи на оперативен и прогностичен анализ, като последователно се
определят значенията на различни показатели (вж. Таблица 1).
При положение, че фактическият обем на продажбите е по-голям от критичния
е постигната печалба от продажбите, а в противоположни ситуации - допусната е
загуба от продажбите.
Зоната на безопасност показва до каква степен предприятието може да
маневрира с обема на продажбите (при еднопродуктова и при многопродуктова
структура) както в количествено, така и в стойностно изражение, така че да постига
печалба от продажбите. Минимизирането на зоната на безопасност води до
увеличаване на степента на бизнес риск.
Коефициентът на покритие на критичния обем на продажбите показва колко
лева нетни приходи от продажби покриват един лев от критични обем на продажбите
в стойностно изражение.
Важен показател, характеризиращ степента на бизнес риск за предприятието,
е оперативният ливъридж. Неговата динамика измерва чувствителността на
финансовия резултат от продажбите спрямо обема на продажбите.
Ефектът на оперативния ливъридж може да бъде както положителен, така и
отрицателен. При високи значения на оперативния ливъридж степента на бизнес
риск нараства, тъй като печалбата от продажби в значителна степен реагира
негативно на промените в значенията на преките фактори: обем на продажбите,
постоянни разходи; променливи разходи за единица изделие; общи променливи
разходи; нетна продажна цена на единица изделие; нетен размер на приходите от
продажби.
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1

1. Нетен размер на приходите от продажби, лв. (NI)
2. Себестойност на продажбите, лв. (S)
3. Печалба от продажбите, лв. (PF)
4. Маржинален доход, лв. (Md)
5. Относителен дял на маржиналния доход в нетния
размер на приходите от продажби, лв. (Md ni)
6. Критичен обем на продажбите в натурално
изражение, бр. (Qk)
7. Критичен обем на продажбите в стойностно
изражение, лв. (Qk s)
8. Критичен обем на продажбите, изразен чрез
относителния дял на маржиналния доход в нетния
размер на приходите от продажби, лв.
9. Коефициент на покритие на критичния обем на
продажбите, лв. (Kp)
10.Зона на безопасност в натурално изражение, бр.
(Z n)
11.Зона на безопасност в стойностно изражение, лв.
(Z s)
12.Зона на безопасност в процент, % (Zn %)

13.Зона на безопасност в процент, % (Zs %)

14.Оперативен ливъридж, лв. (Ol)
15.Себестойност на 100 лв. продажби, лв. (S100)

16.Рентабилност на продажбите, % (R ni)
II. Показатели за прогностичен анализ
17.Необходим обем продажби за постигане на
прогнозната величина на оперативната печалба, бр.
(q)
18.Необходим обем продажби за постигане на
прогнозната величина на нетната оперативна
печалба от продажби, бр. (qx)

Оперативният лийвъридж в бизнеса играе двуяка роля. От една страна,
неговото значение измерва степента на бизнес риск, а от друга – показва
потенциала за развитие на дейността на предприятието. При нарастващи обеми на
продажбите от даден вид продукт и проявяваща се тенденция на запазване на
1

В таблицата са използвани следните съкращения при определяне на значенията на показателите: q - обем на
продажбите; p - нетна продажна цена на единица продукт; VCe – величина на променливите разходи за единица
продукт; VC – обща сума на променливите разходи; FC – величина на постоянните разходи; PFp – прогнозирана
величина на оперативната печалба
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подобен ръст, то по-големите значения на оперативния ливърдиж са индикатор за
бизнес потенциал и за генериране на печалба от продажбите. Но в ситуации, при
които обемът на продажбите намалява и тази тенденция се запазва, то по-големите
значения на оперативния ливъридж, в качеството му на оперативен лост, са
показател за намаляване на печалбата от продажбите и за преминаване на бизнеса
(за съответния вид продукт) в зоната на загубата.
2. Анализ на ефективността като функция на икономическата добавена
стойност.
Методологията за анализ на ефективността на оперативната дейност чрез
изследване на степента на бизнес риск се базира на величината на печалбата без тя
да се съпоставя с размера на инвестирания капитал за нейното получаване. За да
има действителна полза (икономическа печалба) за предприятието, то нетната
печалба от оперативната дейност трябва да превишава разходите за капитал
(собствен и привлечен), използван в бизнеса.
Според концепцията за икономическата добавена
предприятието работи ефективно ако са изпълнени три условия:

стойност

•

първо, покрива разходите за оперативната си дейност;

•

второ, покрива цената на инвестирания капитал (собствен и привлечен);

•

трето, получава добавена стойност за собствениците.

Величината
формулата:

на

икономическата

добавена

стойност

се

(EVA),

определя

по

където:
NOPAT е нетната оперативна печалба след облагане с корпоративен данък,
WACC средната цена на инвестирания капитал, а
Iс е инвестирания капитал (собствен капитал и лихвен дълг).

Средната цена на инвестирания капитал се определя по формулата:

където:
PCd е относителния дял на собствения капитал в целия инвестиран капитал,
PCp цената на собствения капитал,
Ld относителния дял на дълговия капитал в целия инвестиран капитал,
Lp цената на дълговия капитал;
Т е корпоративен данък, %.

В състава на инвестирания капитал се включват следните елементи:
•
размерът на производствените активи, т.е. нетекущите (дълготрайни)
материални активи и текущите (краткотрайни) активи, по данни от актива на
счетоводния баланс на предприятието;
•

размерът на собствения капитал по данни от пасива на счетоводния баланс;

•
размерът на лихвения дълг, т.е. сумата от нетекущите (дългосрочни) и
текущите (краткосрочни) лихвени пасиви (задължения).
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Величината на нетната оперативна печалба се определя по формулата:

където:
EBIT – оперативна печалба преди облагане с корпоративен данък.

Следователно, величината на икономическата добавена стойност е:

Отрицателните значения на EVA са индикатор, че предприятието допуска
икономическа загуба, тъй като не осигурява изискуемата от собствениците
възвръщаемост на инвестирания капитал.
Значение на EVA = 0 индикира, че предприятието осигурява минимално
изискуемата възвръщаемост на инвестирания капитал, т.е. възвръщаемост, която
инвеститорите биха получили при инвестиране на своя капитал в аналогично
предприятие със същата степен на риск (алтернативна инвестиция).
Положителните значения на EVA са индикатор, че предприятието гарантира
на собствениците по-висока възвръщаемост на инвестирания капитал в сравнение с
възвръщаемостта на алтернативната инвестиция.
Величината на икономическата добавена стойност може да се определи и по
формулата:

където:
ROIC – рентабилност на инвестирания капитал.

При значения на разликата (ROIC - WACC) > 0 в предприятието се създава
допълнителна стойност. То генерира остатъчна печалба, в която намира израз
цената на капитала, инвестиран за нейното получаване. Остатъчната печалба се
проявява в два аспекта. От една страна, това е остатъчната оперативна печалба
след приспадане на разходите за целия инвестиран капитал (собствен и лихвен
дългов капитал), а от друга - остатъчната чиста печалба след приспадане на
разходите за собствен капитал.
При значения на разликата (ROIC – WACC) < 0 е налице намаляване на
стойността на предприятието.
3. Интегриран подход за анализ на ефективността на бизнеса
Използва се формулата за определяне величината на икономическата
добавена стойност (EVA). За целите на изследването се въвежда критична стойност
на EVA = 0.
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След заместване на NOPAT и математически преобразования следва че:

Следователно критичният обем на продажбите при прогнозирана величина на
икономическата добавена стойност може да се определи по една от следните
формули:

Нетният размер на приходите от продажби при прогнозирана величина на
икономическата добавена стойност, както и при отчитане на корпоративните данъци
за сметка на печалбата, може да се определи по формулата:

където:
EVA est – прогнозна величина на икономическата добавена стойност;

Относителният дял на маржиналния доход в нетния размер на приходите от
продажби (Md ni) за целия обем продажби, както при еднопродуктова, така и при
многопродуктова структура, се определя по формулата:

Заключение
Интегрираният подход за анализ на ефективността позволява на финансовия
мениджмънт на предприятието да маневрира успешно и да оптимизира своите
оперативни и стратегически бизнес решения относно:
•
необходимият обем продажби (qk eva), който ще осигури желаната от
инвеститорите величина на икономическата добавена стойност;
•
допустимата зона на сигурност (qf – qk eva), дефинирана от разликата между
фактическия (qf) и необходимия обем на продажбите (qk eva) за генериране на
желаната величина на икономическата добавена стойност;
•
допустимата динамика на величината на икономическата добавена стойност
под влияние на чувствителността на оперативния ливъридж, т.е. на степента на
бизнес риск;
•
влиянието на преките фактори върху промените във величината на
икономическата добавена стойност: промени в размера на постоянните разходи;
промени в нетните продажни цени на единица продукт от всеки вид; изменение на
променливите разходи за единица от всеки вид продукт; промени в средната цена на
инвестирания капитал; промени в размера на инвестирания капитал.
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Интегралният подход за анализ на ефективността на бизнеса е приложим
както по видове продукти и по функционални центрове на отговорност, така и общо
за предприятието.
I. Analysis approaches:
1. Business efficiency profit based analysis approach.
Problem – the impact of capital (equity and borrowings) expenses is not analyzed.
2. Business efficiency economic profit based analysis approach (economic value
added).
Problem – the impact of expenses for operating activity and of the business risk is
not analyzed and assessed.
II. Research thesis.
Formulation of integrated model of business efficiency analysis based on
accounting (balance) profit, expenses for operating activity, operating risk and economic
value added.
III. First approach – analysis indicators: net amount of sales revenues; sales cost;
sales profit; margin revenue; relative share of margin revenue in the net sales revenues;
critical volume of sales – natural expression, value expression; critical sales volume
coverage ratio; safety zone (quantity, value, percentage); operating leverage; cost per
sales of BGN 100; sales profitability, sales volume required for attaining the desired
amount of operating profit before income tax; sales volume required for attaining the
desired amount of net operating profit.
1. Safety zone - Sales volume maneuvering area to attain sales profit.
2. Operating leverage - Measures the level of business risk and shows the
business development potential.
In case of growing sales volumes of a given type of product and developing trend
towards maintaining such growth, the higher values of operating leverage are considered
an indicator for business potential and for generation of positive sales financial results.
In case of decreasing sales and continuing this trend, the higher values of operating
leverage are considered an indicator for sales profit decrease and business’ (for the
respective type of product) falling down in the loss zone.
IV. Second approach - According to the concept of economic value added (EVA),
the enterprise is working efficiently if the following three conditions are met: it covers its
operating activity expenses, it covers the price of invested capital (equity and borrowings);
it achieves value added for the owners.
1. Economic value added.
2. Net operating profit.
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3. Average price of invested capital (WACC).
4. Profitability of invested capital (ROIC).
If the difference (ROIC – WACC) > 0, a value added is created in the enterprise. It
generates residual profit in which the price of the capital invested for attaining such profit is
expressed. On one hand, this is the residual operating profit after deducting the expenses
for the entire invested capital (equity and interest bearing borrowings), and on the other
hand – the residual net profit after deducting equity expenses. If the difference (ROIC –
WACC) < 0 the enterprise’s value is reduced.
V. Integrated approach for business efficiency analysis.
The net amount of sales revenues upon estimated economic value added, as well
as upon income tax reporting at the expense of profit, may be defined with the following
formula: where: estimated value of economic value added.
Business usefulness - The integrated approach for efficiency analysis allows
successful maneuvering of sales in general, and by types of products (services) and
optimization of business solutions for:
1. Required sales volume (Qk eva), which will ensure the amount of economic value
added (EVA) desired by the investors.
2. Admissible safety zone (Qf – Qk eva), equal to the difference between the factual
(Qf) and the required sales volume (Qk eva) for generation of desired EVA amount.
3. Admissible dynamics of EVA amount influenced by the changes in the operating
leverage, i.e. of the business risk level.
4. Impact of direct factors on EVA changes: changes in the amount of fixed expenses;
changes in the net sales prices per product unit of each type; change of variable
expenses per product unit of each type; changes in the average price of invested
capital; changes in the amount of invested capital.
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ЕФЕКТИВНОСТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ПАРИЧНА ПОЛИТИКА ПРИ
ВАЛУТЕН СЪВЕТ
Доц. д – р Камелия Асенова 1
1. Модела IS – LM при Валутен съвет
При IS – LM модела за макроикономически анализ, както е известно, се
разглежда равновесието на стоковия и паричния пазар едновременно. В
стандартното уравнение на IS – кривата, съвкупното търсене е в права връзка с
неговите компоненти – потребителските разходи, инвестиции, публични разходи и
нетен износ. В стандартното уравнение на LM – кривата , реалното парично търсене
е в права връзка с транзакционните величини и в обратна с алтернативните разходи.
Промяната в някои от компонентите на IS или LM - уравненията може да промени
съвкупното търсене, следователно съвкупното предлагане. Моделът IS – LM е
критикуван от много изследователи през последните години като Tobin 2, Barro 3,
Brunner & Meltzer 4, King 5, Lucas6, Sims 7. Bennet McMallum & Edward Nelson 8 извеждат
слабостите на IS – LM модела и считат, че „анализът е фундаментално погрешен”,
защото създава впечатление, че нивото на реалното съвкупно производство зависи
от действията на паричната институция. При това изследване няма да се обсъжда IS
– LM модела при ортодоксална Централна банка и слабостите в този случай. Ще
бъде представена ситуацията, когато паричната институция работи по правилата на
Валутен съвет и провежда специфична парична политика.
Тезата е, че повечето от недостатъците на модела не съществуват при
Валутен съвет поради специфичните условия в този случай. Целта на изследването
е да се докаже, че дейността на паричната институция влияе на равнището на
съвкупното производство. Доказването на тезата се тества на базата на ситуацията
в България.
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Тук ще бъдат дискутирани недостатъците на модела, представени в
изследването на Bennet McMallum & Edward Nelson:
•
„IS – LM модела предполага фиксирано равнище на цените”(вече цитирано).
При Валутен съвет сумата от парите в обръщение и депозитите, приети от
паричната институция, са покрити с резервна валута. Нова емисия на налични пари
е възможна само при приток на чуждестранна резервна валута. Това задържа
експанзията на паричното предлагане в страната. Паричният режим с Валутен съвет
се характеризира с макроикономическа и финансова стабилност. Равнището на
цените е стабилно и се поддържа нисък индекс на инфлация и поради това
ограничението за фиксирано ценово равнище не влияе при анализа.
•
„При модела не се прави разлика между номинален и реален лихвен
процент”(вече цитирано). При страна с ортодоксална Централна банка, дейността на
паричната институция влияе на нивото на паричното предлагане и това е причината
да се променя ценовото равнище в значителни граници. В този случай разликата
между номиналния и реалния лихвен процент може да бъде достатъчно висока и
това предопределя решенията на икономическите агенти. При Валутен съвет,
разликата между номиналните и реалните лихвени проценти е незначителна и това
ще бъде представено по – долу в случая на България. Двата ключови лихвени
проценти – основния и на междубанковия пазар - са на много ниско ниво след
въвеждането на Валутен съвет в България.
•
„Моделът не прави достатъчно разлика между отделните активи”(вече
цитирано). В случая на България, не съществуват различни и с добра
възвръщаемост инвестиционни възможности. Неразвитият капиталов пазар в
страната е с малък обем. Рискът в реалния сектор остава висок и поради това
инвестициите в корпоративни ценни книжа и акции не са предпочитани. Друга
алтернатива са ДЦК. Нуждите на правителството не са големи за разглеждания
период и Министерството на финансите не разширява емисията на нови ДЦК. По
тази причина банковите депозити остават основна инвестиционна възможност. Подолу ще се изследват промените в депозитите в българските банки като основна
част от паричното предлагане.
•
„Моделът позволява само краткосрочен анализ”(вече цитирано). При Валутен
съвет не съществува активна парична политика. Паричната институция е загубила
повечето от инструментите на паричната политика. В случая на България, тя е
запазила само един инструмент – минималните задължителни резерви. Промените в
паричното предлагане следват действието на пазарните сили и следователно
промените в паричното търсене.
Промените в икономическата активност не са значителни. По – важен
инструмент за влияние върху икономическия растеж е фискалната политика. Но
намаляването на данъците и увеличаването на държавните разходи е ограничено. В
първия случай – от необходимите приходи в бюджета, във втория – от стойността на
БВП. Както е известно от финансовата теория, още преди държавните разходи да
стигнат 100 %, процесът ще бъде спрян. В случая на България, при малкия обем на
89

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 2(7)/2013

ISSN 1314-0582

БВП и трудното възстановяване от глобалната криза, тези колебания могат да бъдат
пренебрегнати особено в кратък срок.
•
„Моделът разглежда капитала като фиксиран”(вече цитирано). Този аргумент
е приемлив. Но в случая на България, инвестициите в нов физически капитал не са
достатъчни и не оказват силно влияние върху колебанията в съвкупното
производство.
•
„Моделът не представя рационалните очаквания на икономическите
агенти”(вече цитирано). Валутният съвет създава предсказуемост на пазара за
дълъг период от време с малки колебания и стабилно положение за икономическите
субекти и техните очаквания.
Всички тези бележки позволяват да бъдат отхвърлени слабостите на модела
IS – LM при Валутен съвет, да се разгледа паричната политика в този случай и
влиянието на промените в паричното предлагане върху съвкупното производство в
случая на България.
Както беше отбелязано по – нагоре, при Валутен съвет паричната база и
паричното предлагане зависят от пазарните сили. Те се приспособяват към
промените в платежния баланс на страната по всяко време. Механизмът на промяна
в паричното предлагане е различен по отношение на банкова система с Централна
банка и такъв с Валутен съвет. При Централна банка, растежът на резервните пари
се асоцира с увеличение на нетните вътрешни активи в резултат на операции на
открития пазар или кредитиране на търговските банки. Българският вариант на
Валутен съвет (въведен на 1 юли 1997 г.) се различава от типичния. Неговата
специфика предполага различия в сравнение със стандартния механизъм на
паричното предлагане в условията на Валутен съвет както следва:
•
Основната характеристика на Валутния съвет в България – едно от
управленията на Централната банка - осигурява покритие на наличните пари и
задълженията на Съвета с резервна валута, с изключение на тези към
международните финансови институции. Стандартният подход осигурява покритие
само на парите в обръщение. Международните резерви надвишават 100 % покритие
на задълженията на паричната институция по време на въвеждането на Валутния
съвет. Превишението е оформено като депозит на управление „ Банково” на БНБ
при Валутния съвет и размерът му по всяко време се определя на остатъчен
принцип.
•
Контролът на паричното предлагане по всяко време зависи от фискалната
политика. Той се определя от интензивното използване на фискалния резерв,
защото този елемент е съществена част от пасива на Валутния съвет. Размерът на
депозитите на другите икономически агенти при Валутния съвет имат много нисък
дял в началния баланс - 1.2 % от общите пасиви и може слабо да повлияе на
паричната база. Фискалната политика съдейства за стабилността на паричната база
в средносрочен план и с правилото на Валутния съвет когато Δ D g = 0 (Δ D g –
промяна във фискалния резерв).
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Според правилата на Валутния съвет, липсват инструменти за влияние върху
депозита на правителството и такива на други институции. БНБ може потенциално
да компенсира ефектите от колебания във фискалния резерв върху паричната база
чрез промяна в коефициента на минималните задължителни резерви и банковите
заеми при изпълнение на ролята „кредитор от последна инстанция” (в България при
Валутен съвет – само при системен риск). Въпреки това двата инструмента на
влияние не са достатъчно гъвкави, имат определен времеви лаг и не позволяват
плавен контрол върху паричното предлагане.
След въвеждането на Валутния съвет в България настъпиха следните
промени в паричното предлагане:
•
Възвръщане на доверието в българските банкови институции и като резултат
връщане на депозитите в банковата система. Горното заедно с икономическата
стабилност повлияват най – съществено върху най – ниско ликвидните компоненти
на паричното предлагане като срочните и спестовните депозити през наблюдавания
период 2007 – 2012 г.
•
Наблюдава се увеличение на депозитите в чуждестранна валута в
търговските банки, което води до нарастване на паричното предлагане. По време на
кризата през 90 – те години, намалението на доверието в банковата система доведе
до изтегляне на депозити в чуждестранна валута, най – значително през ноември
1995 година. В най – голяма степен доверието се илюстрира с индекса на
доларизация на икономиката (съотношение оборот в лева и в чуждестранна валута).
Високите стойности на този коефициент показват бягство от местната валута. Той
достига максимална стойност 0.75 през февруари 1997 година. След нея започва
повишаване на доверието в местната валута.
•
Увеличаването на активите на Валутния съвет след завъръщането на големи
суми в чуждестранна валута от чужбина през последните години, промени паричното
предлагане. Увеличението на чуждестранната валута служи за покритие на по –
голямото по размер парично предлагане.
•
Относителното подценяване на местната валута при въвеждането на
Валутния съвет, укрепването на долара на международните пазари през първите
години от функционирането му, доведоха до положително салдо по търговския
баланс през 1997 година. Това не се дължи на абсолютно нарастване на износа.
Причината за това е значителното намаляване на вноса в резултат на засилване на
долара и поради ограниченото вътрешно търсене. Притокът на чуждестранна валута
осигурява покритие на нарасналото парично предлагане. Тази тендинция не
продължи през следващите години, което се дължи на отрицателното салдо по
търговския баланс.
•
Ръстът на инфлация, измерен чрез индекса на потребителските цени, остава
на ниски нива, което позволява да се реализира и реално нарастване на паричното
предлагане.
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•
При резки колебания в наличната резервна валута, БНБ не може да реагира и
да стерилизира паричната динамика, което предизвиква изменения на паричния
пазар и също оказва влияние на икономическия растеж.
•
Заплаха за функционирането на Валутния съвет са банковите кризи. Ликвидни
затруднения и кризи на търговските банки са много възможни при Валутен съвет
(например – кризата в Аржентина). В ситуация на намаляващо доверие на
домакинствата и бизнеса в държавните банки в средата на 90 – те години, валутните
депозити в търговските банки намаляха значително. Подобно оттегляне сега би се
отразило отрицателно на търговските банки. Масово теглене на депозити би довело
в кратък период от време до банкова криза, защото Валутния съвет не е „кредитор
от последна инстанция” за търговските банки.
2. Анализ на специфичните парични условия в България
След като България става член на ЕС на 1 Януари 2007 година, се променя
състоянието на банковата система. Административните мерки, за да се задържи
кредитната експанзия в страната, са премахнати от началото на 2007 година. През
предходната година промените в обема на предоставените кредити се дължи на
необходимостта от подобряване на технологичното ниво и увеличаване на
производителността на труда, свързани с участието на българските фирми на общия
пазар на ЕС. През 2007 година се наблюдава най-високо ниво на срочни депозити с
различен срок и по икономически субекти. За българската икономика е важна
валутната структура на депозитната база. Влоговете в чуждестранна валута играят
ролята на спестявания. През периода в банковата система се увеличи дела на
депозитите в чуждестранна валута до 51.9 % от общата сума в края на 2007 година
и намаля в национална валута (BGN) до 41.2%. Въпреки че, доверието в лева се
запазва на високо ниво, икономическите агенти предпочитат да държат
чуждестранна валута и избягват риска от националната валута, имайки впредвид
лошия опит от дълбоката криза в страната през 1996-1997 г. Ако разглеждаме
депозитите по субекти, положителна тенденция е по-високия относителен дял на
тези на фирмите - нивото им се увеличава до 38.6 % от общата сума. Домакинствата
са направили депозити в размер на 36.4 % от общия размер.
През 2007 година кредитният портфейл на банките нараства. Номиналното
нарастване на кредита е 47.4 % в сравнение с 24.6 % в края на 2006 година.
Кредитът е основна част от активите на банките и е около 76 % от общата им сума в
банковата система. Банките се опитват да намерят най–изгодната инвестиционна
възможност каквато е кредитът. От друга страна, от гледна точка на банковата
система - това увеличава кредитния риск в страната. От трета страна, реалният
сектор в страната се нуждае от по-добра конкурентноспособност и кредитът
стимулира нейното постигане.
Както е известно, в България Валутният съвет не рефинансира търговските
банки (освен в случай на системен риск). Поради това основният лихвен процент не
се определя при тези операции. Нивото на основния лихвен процент се определя от
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доходността на ДЦК, а след 1 Февруари 2005 г. – от средната стойност на индекса
„ЛЕОНИЯ”. Този индекс се определя ежедневно от БНБ. „ЛЕОНИЯ” е лихвеният
процент на операциите на банките на междубанковия пазар за група от най-важните
банки в българската банкова система.
През 2008 г. икономическият растеж остава висок – 6 % в сравнение с края на
предходната година. Към края на годината в резултат на глобалната финансова и
икономическа криза, растежът рязко намалява. Той влияе върху композицията на
депозитите като част от паричното предлагане. За първите шест месеца се
наблюдават високи темпове на нарастване на депозитите. Широките пари, измерени
чрез M 3 се увеличават с 8.8 % на годишна база, в същото време по – ликвидната
част на паричното предлагане намалява с 4.4 %. По-малкият обем на
транзакционните депозити (намаляват с 11 %) показва забавяне на икономическата
активност в страната.
Кредитът като най – важен източник на фондове за бизнеса, започва също да
намалява. Първата причина е специфична за България – БНБ увеличава
коефициента на минималните задължителни резерви. Втората произтича от
състоянието на международния паричен пазар, на който цената на парите нараства
поради финансовата криза и ликвидни проблеми на банките във всички страни по
света. Нарастването на кредита за 2008 г. е 31.6 % в края на годината.
Неизплатеният дълг на фирмите намалява до 31.4 % от общия размер на кредита в
края на 2008 година в сравнение с 70.2 % година по-рано. Дългът на домакинствата
спада до 31.3% от 52.4 % в края на 2007 година.
Кредитните ресурси през първата половина на годината са местни и
чуждестранни. През годината частта на местните ресурси намалява и в края на
годината те са разпределени както следва: 54 % в Евро, 40 % в лева и 6 % за друга
валута.
Търговията на междубанковия пазар е ограничена. Само при репо –
операциите се забелязва нарастване с повече от 50 %, което се дължи на търсенето
на ликвидни средства, лихвеният процент се увеличава от 4.75 % през януари до
5.74 % в края на ноември и 5.20 % през декември. Увеличението се дължи на:
вътрешна причина – по – висок коефициент на минималните задължителни резерви
от средния за ЕС, външна причина – лошо състояние на световната икономика и
влошаващото се положение на международните финансови пазари.
През 2009 година световната финансова и икономическа криза доведе до
спад на доверието на потребителите и бизнеса, влошаване на възможностите за
износ и по-малък приток на чуждестранни инвестиции. До третото тримесечие на
годината, измененията на паричните агрегати се дължат на намаляване на
икономическата активност, много нисък индекс на инфлация (определящ се от
намаленото транзакционно търсене на пари) и слабо нарастване на кредита.
Широкият паричен агрегат М 3 се увеличава на годишна база само с 4.3 %. М 1
намалява към същата база с 8.8 %. Транзакционните депозитите намаляват с 7 % в
сравнение с 2008 година, което се дължи на по – малките потребителски разходи
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вследствие на повишаването на безработицата и задържане на доходите на
домакинствата на същото ниво. През този компонент на съвкупното търсене не може
да се повлияе на икономическата активност в страната. Независимо от това,
депозитите на домакинствата се увеличават с 12.1 % и в края на годината те са 40.8
% от общия размер на акумулираните фондове. В същото време се наблюдава
намаляване на депозитите на фирмите и техният дял в общата сума е 30.7 %. Това
показва забавянето на бизнес активността в страната. Икономическите агенти
остават предпазливи. Най – лошата тенденция е ограничаване на левовия
компонент на акумулираните средства.
Търсенето на кредит намалява поради високия риск по време на криза и
неблагоприятните очаквания за бъдещето. Неизплатеният дълг на фирмите
намалява с 3.8 %.
На междубанковия пазар доверието към банките се възстановява и лихвеният
процент плавно намалява. Средният на този пазар е 2.37 %, но в края на декември е
0.64 %. Това показва, че банките разполагат с налични ресурси да стимулират
възстановяването на икономиката и в същото време те са изложени на риск и
липсват възможности за инвестиране с добра доходност на натрупаните средства.
През 2010 година паричните агрегати се увеличават поради частично
възстановяване на икономическата активност и нарастване на депозитите на
местните икономически субекти. В края на годината нарастването на М 3 е 6.2 % в
сравнение с 4.3% година по – рано. Динамиката на М 1 е положителна, което се
дължи на транзакционните депозити. Увеличението е 0.8 % в края на годината.
Причините за това заедно с постепенното излизане от рецесията са: стабилното
потребление и ниската инфлация в края на годината. От акумулираните фондове
основна част са на местните икономически субекти.
Забелязва се забавяне на разширяването на кредита, дължащо се на слабото
търсене. Темпът на нарастване намалява до 1.3 % от 3.8 % в края на предходната
година. За фирмите тази промяна е 2.5 %, а за домакинствата – минус 0.8 %.
На междубанковия пазар лихвеният процент спада до средно 0.29 % - от 0.50
% през януари до 0.24 % през декември. Колебанията на лихвения процент в
България са по – малки в сравнение с Еврозоната, което потвърждава доверието
между участниците на местния пазар в България.
През 2011 година паричните агрегати са с положителна тенденция. Широкият
паричен агрегат М 3 нараства с 12.2 % при 6.2% в края на 2010 г. В същото време М 1
се променя с 14.4 % при 1.4 % в края на 2010 г. Това потвърждава положителната
промяна в икономическата активност и плавното възстановяване.
Кредитът нараства с 3.9% (1.3 % в края на предходната година). Кредитът за
фирмите се разширява в резултат на добрата позиция на българските фирми за
износ и развитието на някои услуги в страната. Той нараства с 6.4 % (при 2.5 % в
края на 2010 г.). Кредитът за домакинствата намалява с 0.4 %. Това показва бавното
възстановяване на икономиката, поддържащо равнището на доходите на същото
ниво, което влияе на потребителските разходи като компонент на съвкупното
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търсене в страната. Основните ресурси за кредитната дейност са местните
източници, дължащо се на доверието на българските икономически субекти към
националната валута и банковата система.
На междубанковия пазар ликвидността е висока и поради това лихвеният
процент спада. Средният лихвен процент е 0.24 % при средно 0.29 % през 2010 г.
Средната изменчивост на лихвените проценти в България се запазва по – малка от
тази в Еврозоната и позволява лесно да се прогнозират бъдещите потоци на
фирмите и домакинствата.
През 2012 г. притокът на фондове в българската банкова система продължава
да нараства поради високата възвръщаемост на депозитите. Увеличението на
паричен агрегат М 3 се забавя и темпа на нарастване е 10.7 % сравнено с 12.2 % в
края на предходната година и се дължи на малката позитивна промяна в срочните и
спестовните депозити. Това означава малък времеви хоризонт на икономическите
агенти и несигурни очаквания за бъдещето развитие. В същото време М 1 расте с
17.2 % и значителна част от промяната са транзакционните депозити, които
ускоряват растежа си и достигат 21.9 % темп на нарастване. Главна част от
увеличението се дължи на местни източници. През последната година делът на
депозитите в чуждестранна валута намалява плавно и в края на март 2012 г.
промяната е негативна (минус 1 %). Забелязва се значително нарастване на
дългосрочните депозити на домакинствата – с падеж повече от 2 години (5.9 % на
годишна база). Това потвърждава казаното по – горе за липсата на различни
инвестиционни възможности в страната, дължащо се на неразвития капиталов
пазар. През второто и третото тримесечие тенденцията не се запазва.
Дългосрочните депозитите потвърждават неясните очаквания за бъдещото
икономическо развитие и не се инвестират в реални активи.
През първото тримесечие на 2012 г. кредитът нараства само с 3.5 % на
годишна база (в сравнение с 3.9 % в края на предходната година). Причините за
това са основно вътрешни:
•
За фирмите – малко търсене на кредити заради несигурните условия на
пазара, намаляване на инвестиционната активност и висок риск за проектите по
време на криза.
•
За домакинствата - състоянието на трудовия пазар и очакванията за
бъдещото икономическо развитие.
Темпът на нарастване на кредита към края на март 2012 година е 6.3 % за
фирмите и минус 1 % за домакинствата.
Ликвидността в банковата система е висока, което се дължи на позитивната
промяна в депозитите и на рестриктивната кредитна политика на банките. В края на
юни 2012 г. междубанковият лихвен процент е 0.17 %. В края на третото тримесечие
този лихвен процент достига 0.05 %. Разликата между междубанковия лихвен
процент в България и Еврозоната продължава да намалява, което се дължи на
ниското ниво на лихвения процент по рефинансиращите операции на Европейската
централна банка.
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3. Модел
Специфичната парична политика при Валутен съвет и критиката на
посочените слабости на модела IS – LM , позволяват да се изгради модел за
изследване на влиянието на дейността на паричната институция върху
икономическия растеж.
Δ IRIBM t = a 0 + a 1 Δ M 1 ( t ) + a 2 Δ M 1 ( t - 1) + ε (1)

където
Δ IRIBM t - промяна на лихвения процент на междубанковия пазар в момент t спрямо края на предходното
тримесечиеto t – 1
Δ M 1 (t) - промяна в паричния агрегат M 1 в момент t спрямо края на предходното тримесечиеto t – 1
Δ M 1 (t - 1) - промяна в паричния агрегат M 1 в момент t -1 спрямо края на предходното тримесечиеto t – 2

Малкият времеви хоризонт на икономическите агенти и стабилната ситуация
при Валутен съвет позволяват проверка на независимата променлива върху
зависимата само за два периода назад.
Δ IRIBM t = b 0 + b 1 Δ M 3 ( t ) + b 2 Δ M 3 ( t - 1) + ε

(2)

където
Δ IRIBM t - промяна на лихвения процент на междубанковия пазар в момент t спрямо края на предходното
тримесечиеto t – 1
Δ M 3 (t) - промяна в паричния агрегат M 3 в момент t спрямо края на предходното тримесечиеto t – 1
Δ M 3 (t - ) - промяна в паричния агрегат M 3 в момент t -1 спрямо края на предходното тримесечиеto t – 2

Δ GDP t = c 0 + c 1 ΔIRIBM ( t ) + c 2 ΔIRIBM ( t - 1) + ε

(3)

където
Δ GDP t - промяна в брутния вътрешен продукт в момент t спрямо края на предходното тримесечиеto t – 1
Δ IRIBM (t) - промяна в лихвения процент на българския междубанковия пазар в момент t спрямо края на
предходното тримесечиеto t – 1
Δ IRIBM ( t - 1) - промяна в лихвения процент на българския междубанковия пазар в момент t - 1 спрямо края на
предходното тримесечиеto t – 2

Така тестваме влиянието на независимите величини върху зависимите в
рамките на основния трансмисионен механизъм на лихвения процент.
За по – пълното отчитане на влиянието на паричната институция, тестваме и
влиянието на нейните действия при банковия трансмисионен канал.
Δ GDP t = d 0 + d 1 Δ CF ( t ) + d 2 Δ CF ( t - 1) + ε

(4)

Δ GDP t = f 0 + f 1 Δ CH ( t ) + f 2 Δ CH ( t - 1) + ε

(5)

където
Δ GDP t - промяна в брутния вътрешен продукт в момент t спрямо края на предходното тримесечиеto t – 1
Δ CF t - промяна в бизнес кредитите в момент t спрямо края на предходното тримесечиеto t – 1
Δ CF ( t - 1) - промяна в бизнес кредитите в момент t - 1 спрямо края на предходното тримесечиеto t – 2

където
Δ GDP t - промяна в брутния вътрешен продукт в момент t спрямо края на предходното тримесечиеto t – 1
Δ CF t - промяна в кредитите за домакинствата в момент t спрямо края на предходното тримесечиеto t – 1
Δ CF ( t - 1) - промяна в бизнес кредитите в момент t - 1 спрямо края на предходното тримесечиеto t – 2

4. Данни
При тестването на модела се използва Z – трансформация ( Z - scope) на
данните, което се дължи на силните различия в измерването на величините ( едните
– в сума, другите – в процент).
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След тестването се изчислява следното:
Δ IRIBM t = (0.00) – (0.351) Δ M 1 ( t ) + (0.250)Δ M 1 ( t - 1) + ε (1)
Коефициентите дават доказателство, че времевият хоризонт е кратък в
случая с България и обичайната корелация между парично предлагане и лихвен
процент се реализира само в краткосрочен план ( бележка автора – p – value = 0.389
в първия случай и p – value = 0.537 във втория случай показва, че трябва да се
отнасяме към резултатите критично)
Δ IRIBM t = (0.00) - (0.325)Δ M 3 ( t ) + (0.595) Δ M 3 ( t - 1) + ε

(2)

По – значителен е коефициента на промяна в момент t спрямо края на
периода t – 1 (p – value = 0.126) и означава, че позитивната промяна в паричното
предлагане загубва влиянието си върху лихвения процент за кратко време.
Δ GDP t = (0.00) + (0.794) ΔIRIBM ( t ) + (0.609) ΔIRIBM ( t - 1) + ε

(3)

Обичайната икономическа корелация трябва да бъде негативна. В този случай
се наблюдава положителна, което доказва, че лихвения процент на междубанковия
пазар (основен източник на ликвидни средства за търговските банки при Валутен
съвет) не влияе на съвкупното производство. Търговските банки използват този
пазар да решат само ликвидни проблеми. Този пазар се характеризира с фондове
без инвестиционен потенциал и с нетипично нисък лихвен процент.
Δ GDP t = d 0 + d 1 Δ CF ( t ) + d 2 Δ CF ( t - 1) + ε
Δ GDP t = f 0 + f 1 Δ CH ( t ) + f 2 Δ CH ( t - 1) + ε

(4)
(5)

При тестването на двете равенства заедно се изчисляват следните
коефициенти:
f 1 = 1.384
d 1 = 0.198
d 2 = - 0.048 f 2 = -1.351
Това потвърждава доказаното в предишни изследвания, че в случая с
България, потребителските разходи оказват по – силно влияние върху съвкупното
търсене, съответно съвкупното производство в страната. Това е различие с
повечето европейски икономики и прилича на ситуацията в САЩ. Второ, кредитите
за домакинствата имат по – силно въздействие в сравнение с тези за фирмите.
Както беше отбелязано по – нагоре, кредитът е главен източник на фондове за
фирмите при неразвития фондов пазар и това показва слабо влияние на банковите
заеми за увеличаване на производителността и конкурентноспособността. Трето,
кредитът се използва за потребление, защото влиянието му върху съвкупното
производство се загубва след кратък период от време.
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5. Заключение
IS – LM модела за макроикономически анализ показва равновесието на
стоковия и паричния пазар заедно. Той е критикуван от много изследователи през
последните години. Повечето от недостатъците на този модел не съществуват при
Валутен съвет, дължащо се на специфичните условия в паричната сфера в този
случай. Регресионният модел, тестван за България, показва, че действията на
паричната институция влияят на съвкупното производство в страната. Първият етап
на модела показва, че паричното предлагане измерено чрез М 1 има по – силно
влияние в сравнение с М 3 върху един от ключовете лихвени проценти при Валутен
съвет – този на междубанковия пазар. На втория етап на модела, промените в
лихвеният процент на междубанковия пазар не влияят значително на брутния
вътрешен продукт, още повече в малка отворена икономика с неразвит капиталов
пазар, където банките имат важна роля да осигуряват средства за фирмите и
домакинствата. При специфичните условия при Валутен съвет, банковият
трансмисионнен механизъм влияе значително и всяка промяна в равнището на
кредита се отразява на съвкупното производство в същата посока.
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ЛОГИКА НА МУТАЦИИТЕ В САМООРГАНИЗИРАЩА СЕ СИСТЕМА
Васил Маринов
LOGIC OF MUTATIONS IN SELF-ORGANIZING SYSTEM
Vasil Marinov
Резюме: Тази работа е част от анализ на еволюционно развитие на
системи. Описана е една от три вида прости промени, които образуват
еволюционното развитие. Целта на работата е да се успори процеса на
симулацията на еволюцията върху модели на реални системи, а също да се
ускори еволюционното направление в изкуствения интелект.
Ключови думи:графи, енергия, еволюция, задачи за класификация.
Abstract: This work is a part of an analysis of the evolutionary development of
systems. Fne of three kinds of simple changes that compose the evolutionary
development is described. The aim of the work is to accelerate the process of the
evolution simulation on models of real systems, as well to accelerate the evolutionary
branch of artificial intelligence.
Keywords: graph, energy, evolution, statistical classification.
Предмет
Работата е посветена на най-простата като описание промяна в една
самоорганизираща се система. Промяната ще наричаме мутация. Това е
трансформация, при която не се променя конфигурацията от взаимодействия между
елементите на системата, а само един от елементите се подменя с друг. При това
промяната се извършва моментално, в смисъл на системното време.
Моделът, който представяме, се гради върху енергиен модел и описание чрез
графи. Тук ще се стараем да намалим до минимум използването на енергетичната и
теоретико-графовата терминология.
Цел
Целта на настоящата работа и на следващите две работи от поредицата е да
подкрепи еволюционното направление в изкуствения интелект, като обезсили найголямата му слабост – бавното развитие. Това се прави чрез анализ – търсене на
елементарните промени в системата, които в съвкупност, чрез композиране,
създават процеса на еволюция. Съпътстваща цел е да се конструира еволюционна
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машина от типа на логическите машини (като тезиса на Пост, машината на Тюринг).
По този начин да се постави и конкретизира въпроса за управление, а също въпроса
за достижимост (от типа на рекурсиите в математическата логика). Управление с
оглед на изучената еволюция се практикува например в работата на агрономите и
зоотехниците при създаването и поддържането на сортови семена и племенни
(породисти) стада.
Основната идея в настоящата работа е, че в дадена система не се очаква във
всеки момент промяна на всеки един елемент или въздействие между елементите
на принципа на случайността, „с равна вероятност”, а че промените следват
определена логика (причинна последователност). Тази последователност на
събитията също има стохастичен характер, но тя изразява причинна връзка.
Описаният вид структурна промяна, заедно допълнително с още три
елементарни промени, дават логика, която позволява мотивирани очаквания за
промени в самоорганизиращата се система и
позволяват
да
се
ускори
еволюционният начин на развитие на системите, развиван от еволюционното
направление в Изкуственият Интелект.
Особености на описанието
На базата на излаганата концепция може да се гради конкретен модел на
конкретна система. Само тогава могат да се опишат ясно и точно очакванията за
еволюция на конкретната система.
От своя страна, описанието на концепцията като общо, но абстрактно цяло,
може да се аргументира единствено с голямо количество примери и изтъкване на
връзката между тях. Тук, обаче, се проявява една принципиална трудност. Първо,
става дума за наблюдения на света около нас, но не и за експерименти. Второ, в
една част от излаганите примери очакваната еволюция вече се е осъществила и ние
я приемаме за естествено състояние на нещата. Създава се впечатление, че
лансираната от автора причинност е измислена, изкуствена, нещо като общ
знаменател. В друга част от излаганите примери очакваната еволюция още не се е
осъществила. Тук пък се пораждат съмнения ще стане ли някога това и даже дали е
възможно то.
Казаното предполага, ако предлаганата концепция предизвика интерес и оттук
критика, тази критика да се базира отново на примери (контрапримери, трудни
примери,…). Подобни примери биха позволяват да се уточни областта на
приложимост на метода, и оттам условията за приложимост. Това е в унисон с найважните принципи на конференциите VSIM – приложимост и дискусионност
Актуалност
Еволюционното направление е част от изследванията по изкуствен интелект.
Самата еволюция е основен предмет в изследванията по космогония, по биология и
др. Например в биологията се поставя вече въпросът за изследване не само на
историята на биологичните системи, а и за създаване на прогностична теория на
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еволюцията. Това се явява фундаментален проблем във всички стратегически
проучвания. Иновациите също се нуждаят от такава теория, също така –
когнитивният анализ.
Разбира се, за тези цели се използва евристична техника, но тя изисква
естествен интелект и силно въображение. Тук ние се нуждаем като допълнение от
формална прогностична теория на еволюцията.
Използвани понятия – основни свойства
1. Система – множество от обекти, наричани елементи, и въздействия
помежду им, които ги правят едно цяло. Ние се интересуваме от системи, действащи
на околната среда като едно цяло. Освен това се изисква въздействията между
елементите да се изискват в някакъв смисъл многократно или продължително (виж:
системно време). Едва тогава може да се говори за развитие на системата, вкл. за
нейна еволюция.
2. Околна среда – обекти и въздействия, които не са от системата, но с които
нейните елементи и въздействия са свързани. Не е необходимо те да образуват
някаква друга – алтернативна, конкурентна – система. Те може да имат и характер
на свойства на отделни елементи, които не са от състава на системата
(извънсистемни свойства).
3. Еволюция – саморазвитие на системата, което води до намаляване на
ентропията вътре в системата. То се разбира като самоорганизация на системата,
т.е. като промени на отделни елементи, техни свойства или въздействия между тях.
Така че еволюцията води до принципни новости в системата, т.е. до основни
нововъведения, до качествени промени. Еволюцията се извършва заради
взаимодействието на системата и околната среда, която се предполага поконсервативна от системата. Затова еволюцията като цяло има необратим характер.
Обаче при някоя от промените на околната среда някоя от проявите на
еволюция може да претърпи буквално обратното развитие. Еволюцията обикновено
оставя възможност за такова локално-обратно развитие, ако това не противоречи на
основната характеристика – минимизиране на ентропията. (Спомнете си за
ембрионалното развитие и други прояви на видова памет в биологията.) Изключение
прави една от формите на еволюция – революцията – където конкурентността
между формите на структуриране е довела до унищожаването на една от тях – постарата.
4. Време (системно време) – фактът че някой фактор (елемент, действие,
подсистема, промяна и т.н.) от системата влияе на (действа върху) друг, но
обратното действие, даже опосредствено, не е възможно – се нарича време на
системата. Поредицата от последователни фактори (събития) дава възможност за
количествена характеристика на времето. Разбира се всяка система има свое
системно време – например геологическо време, биологическо време,
астрономическо време,…
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Причината за съществуване на време е именно присъщата на всяка система
склонност за минимизиране на вътрешната ентропия и оттук – насоченост и
необратимост на еволюционното развитие.
5. Енергия – количествено определена възможност на системата да
въздейства на околната среда и да търпи нейното въздействие. Това именно
действие снабдява системата с енергия. Това е обяснението на дълго
съществуващите системи.
Именно те са обект на нашето изследване.
6. Мутация – промяна, която се извършва моментално, без междинни
моменти, без междинни състояния. Тук не става дума, че от околната среда не се
забелязват междинни моменти като въздействие върху средата. Тук става дума за
това, че такива моменти във времето на системата няма. Това става внезапно и
моментално (в смисъла на системното време). Обяснението е, че новото
положение много явно се налага като по-прогресивно (или много бързо се поправя
като грешка). Еволюцията допуща възможност за поправяне, за връщане назад, за
разлика от „революцията” в една система.
Конструкция на модела
Описва се стационарна система (със стационарно действие). Това означава
система с една и съща техника на въздействие върху околната среда. Следователно
ние тук не разглеждаме въпроса за различни режими на действие (поведения), за
различни състояния, не разглеждаме отворени системи, нито въпроса за
управление, въпреки че и те са част от нашия предмет. Тук ние разглеждаме
моментна снимка или етап при подобни системи. Съществува и подходящ за нас
епиподход към системите с поведение и управление, който излиза извън предмета
на настоящата работа. Но системата и при тези случаи се самоизгражда
(самоорганизира).
Относно Графовия модел
Ние моделираме системата като математически граф. Върховете на графа
означават с букви (или с точки, или с кръгчета) елементите на системата. Ребрата
на графа означават със стрелки въздействията на един елемент върху друг.
Очевидно, че графът е ориентиран и прост, т.е. без примки. Елементарен обект на

А → В Основен

нашето разглеждане е отделното ребро
линеен сегмент (подграф) на графа, например:

обект е всеки

A → B → C → D
Ние имаме върхове от степен 1, което означава крайни върхове – елементи
на пряко въздействие върху околната среда. Мутацията е подмяна на един връх

А с друг връх А1 в реброто А → В

, която води до намаляване на
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ентропията в системата. При това другите елементи и ребра се запазват – графът се
заменя с изоморфен нему граф.

А1 е елемент на системата от същия вид като

А (и значи съвместим със системата), но с допълнителни свойства, които правят
А1 → В по –интензивно (по-ефективно, по-евтино,…) от
въздействието
А→ В

Евристичен
въздействието?

въпрос:

Какво

трябва

да

е

А1 ,за

да

се

подобри

1. Ако въздействието се описва с думите „понякога”, „някак” и т.п., да се
заменят с думите „по-често” или „винаги”, „всякак” и т.п.
2. Думата вероятно да се замени с „често” или „винаги”(или „достоверно).
Намирането на решение на този въпрос води до по-голяма ефективност на
въздействието и оттам – намаляване на ентропията в системата.
Енергиен аспект
Система, която не влияе на околната среда, не подлежи на никакво
наблюдение, изучаване, а следователно и на моделиране. Система, която е
моделирана с ориентиран граф и има крайни върхове (т.е. без изход) влияе върху
околната среда имено чрез крайните върхове. Ако системата влияе върху околната
среда и чрез върхове, които не са крайни, те се отбелязват специално и се
разглеждат само линейни сегменти, в които те се явяват крайни.
Последователност в появата на мутации
Локално (в отделен линеен сегмент) последователността на мутациите е
обратна на посоката на сегмента. Те стартират от крайния връх (последния) и
променят най-напред предпоследния връх.

A → B → C → D
A → B → C1 → D

A → B1 → C1 → D
A1 → B1 → C1 → D
Това са етапи от развитието на един линеен фрагмент в системата.
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Прогнозиране на еволюцията
Тъй като еволюцията е продължителен процес, във всеки един момент се
очаква промяна на някой от елементите на системата (върховете на графиката).
Въпреки това се наблюдава тенденция на поредица, противоположна на посоката на
сегментите на графа.
Примери
1. A = случай, в който възникнат проблеми. B = намираме някакъв начин да ги
решим. A1 = търсят се проблеми, които са подходящи за прилагане на метода B.
Подмяна на случайно присъстващ проблем A с A1.
2. А = налице е практическа цел. B = изобретена е технология (или формула,
или стил на действие) за постигане на целта A. A1 =да се намери проблем за
използването на вече налична технология (или формула, или стил на действие). A1
се нарича ПРИЛОЖЕНИЕ. Следва подмяна на случайно присъстващ проблем A със
системно намерен проблем A1.
Следващ етап: Така технологията генерира определен кръг от приложения.
Те могат да приемат, например благодарение на технологията, известна автономия.
Тогава идва етапът на търсене на нови технологии . Следва смяна на технологиите .
3. Математическа теорема: "В случай на условията A, от това следва, че са
налице условията B" Действие, която замества А с A1, като същевременно се запази
B, се нарича ОБОБЩЕНИЕ.Това е необходима стъпка в еволюцията на
математическите знания.
4. (Фрагмент с 3 върха). А= налице е някакъв проблем. B = някои хора
виждат пътя към решение. C = някои от тези хора успяват да решат проблема. B1 =
търсят се хора, които непременно ще дойде до решението, т.е. СПЕЦИАЛИСТИ. A1
= търсят се други проблеми за работещи професионалисти, т.е. ПРОЕКТИ.
5. A = наблюдава се ситуацията и се регистрират факти. B = някои факти се
обясняват с помощта на сила, енергия, влияния и др. фактори (т.е. ТЕОРИЯ). A1 =
търсят се нови ситуации, при които да се задейства същата теория (т.е.
ТЕХНОЛОГИИ)
6. Пример със стопанско съдържание: Селско стопанство Ако се направи
разказ как някой е забелязал как расте нещо, някой от предните е опитал да го
премести на друго място по свое желание, някой е успял да го отгледа и т.н.
анализът върху този схематичен разказ ще Ви даде появата на: методи за обръщане
на земята (сеитбообръщение); райони на земеделие; напояване; борба с градушките
и др. – т.е. развитие на растениевъдството чрез агрономия, но и чрез едра
поземлена собственост – цялата селскостопанска култура на земеделието.
7. Пример със стопанско съдържание: Лов. Кратък разказ как някой убил едно
животно, някой поискал пак, някой успял, и т.н. ще Ви доведе до техника на
ловуването – методи за обход, тихо промъкване, плашене и др., асъщо за
създаването на ловни стопанства.
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8. Наука: Следва кратък разказ с линейна последователност, но без
номерация с букви:
Наличен проблем –> някои хора са способни да решават проблеми –> някой
от тях вижда проблема –> някой от предните хора го решава –> някои от методите
за решаване се запомнят –> някои от тях се систематизират и се открива връзка
между тях (логика) –> някои хора знаят тази логика и я използват в изследванията
си.
Направете самостоятелно упражнение върху този разказ, като вземете
предвид, че първите две неща не са последователни, а са успоредни. Това значи да
се изследва поредицата 1-3-4…. и отделно 1-2-3-4-…,които обаче съвпадат с
изключение на началото. Така сe получават много от етапите на развитие на
науката.
Отражение
В процеса на еволюцията се извършват мутационни промени, а именно

А → В се

заменя

с

А1 → В

многократна промяна на едно и също място

Това

означава,

особено

при

В , че елементът В влияе върху

А . Това породено влияние може да се осмисли с нов граф, който започва така:

A1 ←←← B
Ако на левия край има източник на енергия, то това може да доведе до ново
еволюционно направление.
Например в системите, в които основен деец са трудещите се хора, технете
присъщи, биологични възможности се явяват краен извънсистемен фактор, който
предизвиква съответна еволюция на системата. Пример за това са мерките за
хигиена на труда, за профилактика на професионалните заболявания, по-високите
норми за храна за физическите работници, появата на ергономични инструменти и
др.
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FINANCIAL ENGINEERING
SOLUTIONS

Computational Methods for
Quantitative Finance
Mission Statement
Our mission is to inspire and motivate financial analysts and general practitioners
not only to use well-known and acknowledged specialized software but also to propose
alternative financial engineering solutions (FES).
Objectives
Following our mission statement we come together to develop all subsequent
initiatives, but not less of importance are the following:
•

proposing vanguard solutions to complex problems

•

writing solutions in various programming languages

•

aggregating a library of ready-to-use, freely available solutions

•

extending the variety of our open access library

•
completing the FES library and categorize into separate sections according to the
preferred programming language, e.g. MATLAB, MapleSoft, C, C+, C++, .NET etc.
•
classifying of ‘computational methods for Quantitative Finance’ according to their
efficiency taking into account criteria and factors such as universality, hardness in
computer implementation and application, compatibility, understandability, computational
speed, high accuracy and etc.
•
gathering
interdisciplinary

international

scientists

and

people

whose

research

activity

is

•
building a social network of professionals and increasing the possibility for them to
discuss new ideas and collaborate periodically during events, traditional conferences and
one annual general meetings (AGM)
•
imposing the requirements FES should comply with,
implementation, stability, effectiveness and degree of correctness

such

as

generic

•
understanding the limitations of widely used products and making explicit decisions
when a custom solution is necessary and has to be developed
Founders
Stanimir Kabaivanov, Mariyan Milev, Angel Marchev
First annual meeting
The first annual meeting will be held on Friday, 13th September 2013 during the
International & Interdisciplinary scientific conference “Vanguard scientific instruments in
management ‘2013 (VSIM:13)”, 10-14 September 2013, Ravda, Bulgaria
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SIZE, VALUE AND MOMENTUM EFFECTS: EVIDENCE FROM THE
TOKYO STOCK EXCHANGE
Mikova Evgeniya 1, Teplova Tamara 2
Abstract: Our empirical study investigates whether size, market to book value
(MV/BV) and momentum (trend-following) effects are priced in The Tokyo Stock Exchange
(TSE), 1125 traded stocks, whose market capitalization exceeds $300 million. We
compare different window lengths for momentum strategy (past 1, 3, 6, 9 and 12 months
excluding the most recent) and the ratio of current stock price to 52-week high for testing
portfolio pricing with four-factor models. Our trend-following investment strategy based on
buying the stocks with the highest return and selling securities with the lowest. We find that
stock price momentum (past 3 month return), value and size have significant impacts on
Japanese stock returns. Momentum strategy «Long winner» for the last three months is
the most profitable in comparison with strategies based on 1-, 6-, 9-, 12-month past return
and the ratio of current stock price to 52-week high. At the same time we show that the
most effective holding period of a portfolio based on momentum strategy is four months.
Investors require a premium for higher risks associated with small size, low MV /BV
and the stock price momentum strategy. In each size or momentum quantile, a portfolio
with a low MV/BV has low mines high (LMH) coefficients higher than a portfolio with a high
MV/BV. Controlling for MV/BV or momentum, small mines big (SMB) coefficients increase
when size decreases. Similarly, in each size or value subgroup the momentum coefficients
are positive for winners and negative for losers. Overall, investors should combine
value/size and momentum strategies (with 3 month formation period and 4 months holding
period) in order to outperform the Japanese stock market.
Key words: assets pricing, size effect, market to book value effect, stock price
momentum effect, Tokyo Stock Exchange
Indexes of JEL classifications: G11, G12, G14, G15
1. Literature Review
The simple logic and beauty of CAPM explain the popularity of this theory. But it
became clear over time that CAPM is an “old world model” and cannot explain the
behavior of equity returns nowadays.
Value, size and momentum strategies capturing the attention of researches and
economists partly replace the neoclassical model due to their statistical and practical
significance in relation to standard asset pricing model.
1 Graduate student of chair «the Stock market and investment», National Research University «Higher School of Economics», analyst of Research & Training Laboratory of Financial
Markets Analysis (http://www.fmlab.hse.ru/ , National Research University «Higher School of Economics; financial analyst, Asset management company «Parma-Management»

)

2 Doctor of Sciences, Professor of Subdepartment of Stock and Investments Market, Academic Department of Finance, National Research University «Higher School of
Economics», Laboratory Head of Research & Training Laboratory of Financial Markets Analysis(http://www.fmlab.hse.ru/ , National Research University «Higher School of
Economics

)

111

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 2(7)/2013

ISSN 1314-0582

Value strategy is one of the oldest and most persuasive stock selection
approaches. Value investing started with such famous practitioners as Graham, Dodd and
Buffett. They tend to invest in undervalued securities whose intrinsic value is less than its
market price.
Further Fama and French (FF) continued to develop the idea of value investing and
suggested that stocks with a high book-to-market equity (BM) ratio (value stocks)
outperform stocks with a low book-to-market equity ratio (growth stocks). FF (1992)
confirmed the evidence of a strong “value effect” in US stock market during the period
1963-1990: firms with high BM tend to have higher future returns than companies with
poor past performances. In FF (1998) they also provided international evidence that value
stocks (high BM) outperformed growth stocks (low BM) in 12 of 13 major markets during
the 1975-1995 period. Further empirical evidence of a positive BM-return relation has been
documented for many markets (Lakonishok et al. (1994), Elfakhani et al. (1998), Chiao
and Hueng (2005)). But Chui and Wei (1998) was documented two exceptions (BM fails to
explain the cross-sectional stock returns in Thailand and Taiwan). Chen and Zhang (1998)
conclude that high average returns on high-BM stocks persist in well-established markets,
and are less persistent in the growth markets (like Japan, Hong Kong, Malaysia), and are
almost nonexistent in the high-growth markets of Thailand and Taiwan.
The size effect in equity returns also has long history beginning with Banz (1981).
Banz confirmed the evidence of a size effect in U.S. stock pricing and finds that stocks in
the portfolio with the smallest market capitalization earned a risk-adjusted return that is
0.40% per month higher than the rest companies. Reinganum (1981) analyzed the size
effect in a sample of 566 NYSE and Amex firms over the period 1963-1977. He finded that
the smallest size decile outperformed the largest by 1.77% per month. FF (1998)
documented an international size effect based on the evidence that small stocks
outperform large stocks in 11 out of 16 markets. The US market is also characterized by
strong value effect during the early 2000s as market prices adjusted from the levels that
existed at the height of the “Internet Bubble.”
Fama and French tested and implemented value and size strategies for their threefactor model (FFM FF). The three-factor model expands CAPM adding size and value
factors serve as proxies for the riskiness of the company. The explanation of Fama and
French (1993) that small and high book-to-market equity firms generate high returns as
compensation for higher systematic risk has ignited a flurry of responses from academic
researchers. Several studies have confirmed the existence of value and size effects during
different periods in different markets, including emerging markets. For example, Connor
and Sehgal (2001) empirically examined the FFM FF of stock returns for India. It was
found that cross-sectional mean returns were explained by market, size and BM factors,
not only by the market factor. Wong et al. (2006) concluded that smaller firms and “value”
stocks generated excess returns in the Shanghai Stock Exchange over the period from
1993 to 2002. Chan et al. (1991) analyzed the sensitivity of Japanese stocks to four
fundamental variables: earnings yield, size, BM ratio, and cash flow yield during 1971 –
1988 period. They found a significant relationship between fundamental variables and
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returns. BM ratio and cash flow yield had the most significant positive impact on expected
returns in Japanese market.
Value and size strategies and trend-following (momentum) strategies separately
now are popular among investors from all over the world. Momentum strategies involve
constructing a long-short portfolio, which buys securities with strong past performance
(high returns), and sells assets with the recent lowest returns. The evidence for
momentum is pervasively supported by two decades of academic and practical research.
Jegadeesh and Titman (JT) in the early 1990s first discovered this strategy style for
portfolio’s returns. The authors reported that past winners continue to outperform past
losers on average by about 1% per month over a period of 3 to 12 months. Empirical
results of JT (1993) indicated that momentum strategies generate statistically significant
profits for the all countries portfolio and for the regional portfolios (authors investigated the
momentum strategies on 28 emerging countries from Africa, Asia, Europe, Latin America,
and the Middle East, and 20 developed countries during 1987-2001 period, including
Japan’s assets). Moreover Chabot et al. (2009) showed that momentum strategies earned
anomalous returns even during the Victorian era (1866-1907). Following JT (1993),
Rouwenhorst (1998) obtained significant momentum returns on 12 European countries
during the period from 1980 to 1995. Rouwenhorst (1999) and Chui et al. (2000) proved
the existence of momentum effects in many emerging markets. Hameed and Kusnadi
(2002) found that momentum returns are statistically important on the sample of six Asian
stock markets. Okunev and White (2003) proved momentum in currencies; Erb and
Harvey (2006) in commodities, Asness et al. (2008) confirmed that momentum strategies
generate abnormal returns for individual stocks within several countries, across country
equity indices, government bonds, currencies and commodities. Asness (2011) found that
the Japanese momentum results supportive, not contrary, to the idea that momentum was
a strong ex ante efficacious strategy.
There are several possible explanations for momentum. There are rational and
irrational explanations. The irrational explanation can be described in behavioral models.
According to Chan et al. (1996), Barberis et al. (1998), Daniel et al. (1998), and Hong and
Stein (1999) investors underreact to new information that almost surely contributes to
momentum effect but cannot explain long-term reversal. Another explanation for the
momentum effect is the tendency of professional portfolio managers to herd - follow each
other in their stock selection procedure trading that will push prices further from intrinsic
value. Rational explanation of momentum effect is based on broader asset pricing models
including e.g. economic risk factors that affect on firm investment life cycles and growth
rates. Johnson (2002) found that the positive relation between expected returns and firm
growth rates started momentum. Nevertheless the empirical evidence of the rational
explanation of momentum is poor.
Price momentum strategies can be constructed in many different ways. Much of the
earlier work exploits different portfolio formation periods: past 1, 3, 6, 9, 12 months
skipping the most recent month JT (1993), Korajczk and Sadka (2004); last twelve to
seven months like “echo effect” Novy-Marx (2010); different holding period running from
1,3,6,9, 12…to 60 months (Korajczk and Sadka (2004); different ratios based on past
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returns (the ratio of current stock price to 52-week high (George and Hwang (2004),
moving average ratio (Park (2010)).
Cahart (1997) modified FFM FF adding the momentum factor. Cahart (1997)
analyzing US data confirmed that the explanatory power of four-factor model including
momentum is higher than three-factor one.
A small number of articles is devoted to the testing of asset pricing in the
multivariate models for the Japanese market and explaining the cross-section of stock
returns (Chan et al. (1991), Chang et al. (2010), Chiao et al. (2010), Hearn (2011)).
In our paper, we compare different window lengths (past 1, 3, 6, 9 and 12 months
excluding the most recent) and the ratio of current stock price to 52-week high offered by
George and Hwang (GH). The investment strategy based on buying the stocks with the
highest ratio and selling securities with the lowest one. At the end of each month, GH
sorted stocks according to their ratio of the current price to the past 52-week high. The
zero-investment strategy of simultaneously selling losers and buying winners produced
momentum profits in the holding period. We following this strategy with different window
lengths and we find out that past 3 month return is the most appropriate for the Tokio
Stocks Exchange (TSE) in the context of average return and Sharpe ratio.
In the next section we compare size, value and momentum (prior 3 months return)
strategies for constructing portfolios and conduct four factor asset pricing tests.
2. Data and portfolio construction
The literature regarding asset pricing in Japanese financial markets is almost
exclusively focused on the Tokyo stock exchange (TSE), so our sample employs monthly
stock returns of Japanese companies on the TSE. Our dataset consists of 1125 traded
stocks, whose market capitalization exceeds $300 million. We use this selection criteria for
excluding illiquid securities. The data cover the sample period from January 1996 to
December 2012. The analyzed period covers different phases of the business cycle (Asian
crisis 1997 and financial crisis of 2007-2008). The analysis of expansionary as well as
recessionary periods allow us to exam the profitability of value, size and momentum
strategies in different phases of business cycles.
To form the portfolios, this investigation exploits monthly market capitalizations,
book value of common equity for end of the year and monthly stock returns. This dataset is
used for calculating size, MB ratio and momentum.
In order to analyze the size, MB ratio and momentum effects at the same time we
construct portfolios using three sorting variables (market capitalization, MB ratio and past
returns. We exploit two procedures of sorting stocks.
Firstly, we run the methodology offered by FF (1993). Japanese stocks are ranked
according to two or three sorting variables (their size, MB ratio or prior returns)
simultaneously.
Initially we created 6 portfolios ranking through size and MB. The sample data of
each month is sorted due to the monthly market capitalization, and then divided into 3
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quintiles with an equal number of securities in each quintile. So quintile 1 consists of the
biggest stocks and consequently quintile 3 contains the smallest. Secondly, the sample
independently was ranked by MB ratio and divided into two groups with an equal number
of stocks in each group. Group 1 contains securities with lowest MB ratio, the group 2
comprises stocks with highest MB ratios. We exclude the companies with negative MB
ratios. The six equally weighted portfolios are then constructed by the intersection of 3 the
size and two MB ratio quintiles as shown in table 1. These portfolios are rebalanced every
month, using end-of-December common equity information and monthly price of stocks
and monthly number of outstanding shares.
Then we constructed the size factor SMB (small minus big) and value factor LMH
(low minus high). The factors SMB and HML are constructed on the basis of the six equity
portfolios formed from independent sorts of three size (market capitalization) and two MB
portfolios.
SMB is the difference between the average return on the two small portfolios and
the average return on the two big portfolios:
SMB = (S/H+ S/L)/2-(B/H+ B/L)/2
Similarly, LMH is the difference between the average return on the three portfolios
with lowest MB ratios and the average return on the three portfolios with highest MB ratios:
LMH = (B/L+ M/L+S/L)/3- (B/H+ M/H+S/H)/3
Table 1 Six portfolios for «size – value effects» testing
MV/BV
High
Low

Size

Big

Medium

Small

B/H
B/L

M/H
M/L

S/H
S/L

Then we repeated this procedure sorting Japanese stocks according to size and
momentum, three portfolios formed on size and three portfolios formed on prior return
(shown in Table 2).
The next step was creating the momentum factor WML (Winners Minus Losers).
We investigated the performance of momentum strategies based on 3-, 6-, 9- and 12month past return and the ratio of current stock price to 52-week high. Following
Jegadeesh and Titman’s (1993) methodology at the end of each month, we ranked all
stocks independently on the basis on their past returns skipping the most recent month.
The portfolios was rebalanced every month. We groped the stocks into 3 equally weighted
portfolios based on the 30th percentile and 70th percentile of prior performance of the
largest 1125 stocks. We placed the top (bottom) 30% into the winner (loser) portfolio, and
the remaining stocks formed the neutral portfolio. Then we calculated the monthly returns
of equally weighted portfolios.
According to the investment strategy GH based on the ratio of current stock price to
52-week high stocks from sample was sorted according momentum ratio (MR). MR=
(Pit/high Pit) where Pit was the price of stock i at the end of month t and high Pit is the
highest price of stock i during the 12-month period ending on the last day of month t. We
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included the top 30% stocks with the highest MR in the Zero investment portfolio and 30%
stocks with the lowest MR in the losers portfolio. The remaining stocks was sent to neutral
portfolio. We rebalanced portfolios every month. In next step we constructed zero
investment portfolios. Zero investment portfolio formed every month and showed for
investors the results of strategy by shorting the loser portfolio and buying winners portfolio.
Zero-investment portfolio returns was calculated as deference between the return to an
equal-weighted portfolio of the top one-third of stocks, and an equal –weighted portfolio of
the bottom one-third of securities (winners mines losers).
The momentum factor, WML, is calculated as:
WML = (S/W+ M/W+B/W)/3-(S/L+M/L+B/L)/3
We finded that the prior 3 months window had the best results.
Table 2 Nine portfolios for «size – momentum» testing
Momentum
Losers
Neutral
Winners

Size

Big

Medium

Small

B/L
B/N
B/W

M/L
M/N
M/W

S/L
S/N
S/W

Finally, we formed 6 portfolio based on value and momentum (two portfolios formed
on MB ratio and three portfolios formed on prior returns (shown in Table 3).
Table 3 Six portfolio for «value – momentum» testing
Momentum
MV/BV
High
Low

Losers

Neutral

Winners

L/H
L/L

N/H
N/L

W/H
W/L

WML = (H/W+ L/W)/2-(H/L+L/L)/2
HML is the difference between the average return on the three portfolios with
highest BM ratios and the average return on the two portfolios with lowest BM ratios:
HML = (H/W+H/N+H/L)/3-(L/W+L/N+L/L)/3
For the market return, Rm, we use the total return of the TSE Tokyo Price Index
Topix, and for Rf (the risk free rate) we use Bloomberg/EFFAS Bond Indices Japan
Government 1-3 Year Total Return.
Figures 1-6 (see Appendix) present the cumulative returns of momentum strategies.
The portfolios based on the past 1, 3, 6, 9 12 months skipping the most recent month date
116

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 2(7)/2013

ISSN 1314-0582

(figure 1-5) and the ratio of current stock price to 52-week high (figure 6 Appendix). Each
line demonstrates the comparison of the performance of momentum strategies for line 1)
long only (winners portfolios), line 2) short only (losers), line 3) zero-investment portfolios
(winners mines losers) with the cumulative return, line 4) risk free returns, line 5) market
(TOPIX index) returns.
While momentum strategies produce high abnormal returns, they also generate
infrequent, but large losses. Daniel (2011) continued Cooper et al.’s (2005) study and
reported losses to the momentum trading strategy when the market was under stress.
Cheema and Nartea (2013) conducted an investigation in order to test the profitability of
momentum strategy during the financial crisis of 2007 on Shanghai, Shenzhen, and Hong
Kong. They found that momentum strategy fails to earn profits during a recession. Our
result for the TSE confirms this conclusion.
Momentum trading strategy is profitable in normal environments because the
market appears underreaction to public information, resulting in remaining price
momentum. During market downturns, investors are fearful and begin to focus more on
losses especially if they hold such loser stocks in portfolios. There is an asymmetric nature
of returns’ distribution for loser and winner stocks: loser stocks tend to drop more than
winner stocks during the crisis. When market conditions improve, past loser stocks
embody large gains because their losses are explained more investors’ fear rather than
bad performance. The strong gains of loser stocks then result in losses for the momentum
trading strategy. As the past losers tend to rise, investors who have short such stocks tend
to close their positions because of marginal-calls.
We confirm that evidence on Japan stock market (TSE) during the period 19962012. Despite the fact that the winner portfolios generate abnormal returns over the past 1,
3, 6, 9 12 months most part of analyzed period, this strategy allows to get huge losses in
some states of change the direction of economic activity. The worst results from exploiting
momentum strategy are observed in 1999, 2002 and the middle of 2008 when the
economy tends to recover from recessions (Asian crisis (1997), severe Japanese own
recession 2001-2002 and global financial crisis (2007-2008), respectively). We have
shown recession periods in Japan defined as two consecutive quarters of declining output
on chart below (Figure 7). When the economy tends to improve after crisis, momentum
trading strategy generates huge losses that are proved by figures 1-6 (see Appendix).
Hence, momentum strategy is profitable in normal market conditions but during the crisis
especially in the months of amelioration the momentum effect is reversed. Investors
should use momentum strategy together with supportive indicators like volatility index,
economic growth, leading indicators (PMI), inflation in order to switch it. The search of best
indicators is a subject for further research.
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Figure 7. Economic activity in Japanese market

Table 4 Different time period for momentum strategy portfolio’s returns and SR
past 1 m
Average excess return
St. dev.
Sharpe ratio

Winner
0,005
0,065
0,083

Loser Winner Minus Loser
-0,011
-0,005
0,074
0,059
-0,149
-0,086

past 3 m
Average excess return
St. dev.
Sharpe ratio

Winner
0,012
0,067
0,178

Loser Winner Minus Loser
-0,009
0,004
0,078
0,069
-0,113
0,055

past 6 m
Average excess return
St. dev.
Sharpe ratio

Winner
0,011
0,070
0,151

Loser Winner Minus Loser
-0,009
0,002
0,083
0,078
-0,106
0,031

past 9 m
Average excess return
St. dev.
Sharpe ratio

Winner
0,011
0,068
0,154

Loser Winner Minus Loser
-0,009
0,002
0,086
0,081
-0,103
0,028

past 12 m
Average excess return
St. dev.
Sharpe ratio

Winner
0,010
0,067
0,145

Loser Winner Minus Loser
-0,009
0,001
0,084
0,078
-0,107
0,018

current to 52-week high ratio
Average excess return
St. dev.
Sharpe ratio

Winner
0,003
0,023
0,029

Loser Winner Minus Loser
-0,014
-0,011
0,041
0,036
-0,083
-0,076
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Next we calculated the summary statistics of momentum portfolios. Table 4
presents average monthly returns, standard deviation and Sharpe ratio for portfolios sorted
on past 1, 3, 6, 9, 12 months returns and the ratio of current stock price to 52-week high.
According to our analysis past 3 month return is the most appropriate window length in
analyzed conditions. In next section we compare market return, size, value and
momentum (prior 3 months return) strategies for constructing portfolios and conduct four
factor asset pricing tests. Results had shown in Table 8-10.
3. Results
Tables 5 - 7 show summary statistics for different portfolios on TSE during 19962012. Table 5 reports the statistics for size-momentum portfolios. The highest returns are
observed in «winners» subgroup, especially in group of winners-small companies with 750
basis points per month while the lowest returns are recorded in «losers» group with worst
results in portfolio with losers-big stocks equal to minus 470 basis point per month. All the
portfolios have leptokurtic distributions of returns, portfolio of «losers» stocks have more
leptokurtic distribution, so that these stocks are associated with higher tail risk. Moreover
«losers» portfolio exhibits negative skewness at the same time as «winners» portfolio
appears to have positive skewness.
Table 5 Summary statistic of nine portfolios (three size – three momentum)
Size

Big

Medium

Small

Down

-0,047
0,062
-0,552
1,822

-0,046
0,062
-0,566
2,252

-0,041
0,065
-0,082
2,176

Medium

-0,001
0,047
-0,394
0,947

0,000
0,047
-0,127
0,083

0,005
0,051
0,473
2,189

Up

0,049
0,053
0,509
0,718

0,054
0,058
0,602
0,591

0,075
0,071
0,812
0,598

Momentum
Average return
St. dev.
Skewness
Excess
Average return
St. dev.
Skewness
Excess
Average return
St. dev.
Skewness
Excess

Table 6 shows the statistics for six (three momentum-two value) portfolios. Portfolio
of «winners» stocks with low MB ratio have to appear the highest return (650 basis points
per month) while portfolio with losers –growth stocks generate the lowest returns (minus
540 basis points per month). All portfolios consisting of «losers» stocks within all value
categories exhibit negative skewness whereas groups of «winners» stocks have positive
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skewness, that consistent with previous results (Table 5). Overall all portfolios have fat
tails according to positive magnitude of excess.
Table 7 gives the summary statistics for three size - two value portfolios. All
portfolios demonstrate average monthly returns that are substantially lower than valuemomentum or size-momentum portfolios. Portfolio with small-value stocks has to appear
the highest return 110 basis points per month while group of mid-cap -growth firms shows
the lowest return close to zero. The group of value stocks exhibits higher kurtosis than
portfolio with growth stocks.
Finally we regressed the portfolio returns in each sample (size-value, valuemomentum, size-momentum) on LMH (value), SMB (size) and WML coefficients. For
example, Table 8 (momentum -size) reports the regression results of market-sizemomentum model. The significance of market premium coefficient confirms the idea of
Markowitz, Sharpe and Lintner.
Table 6 Summary statistic of six portfolios Table 7 Summary statistic of six portfolios
(three momentum- two value)
(three size – two value)
Value
Momentum
Average return
St. dev.
Skewness
Excess
Average return
St. dev.
Skewness
Excess
Average return
St. dev.
Skewness
Excess

High

Value

Low

High

Low

Big

0,000
0,049
-0,448
0,811

0,004
0,056
0,058
1,357

Medium

-0,001
0,052
-0,101
0,201

0,003
0,055
0,043
0,828

Small

0,010
0,060
0,273
0,217

0,011
0,065
0,400
0,817

Size

Down

-0,054
0,061
-0,693
1,621

-0,039
0,062
-0,207
2,642

Medium

-0,005
0,046
-0,426
0,794

0,005
0,051
0,461
2,284

Average return
St. dev.
Skewness
Excess

Up

0,053
0,055
0,479
0,744

0,065
0,064
0,707
0,354

Average return
St. dev.
Skewness
Excess

Average return
St. dev.
Skewness
Excess

Overall, all portfolios excluding one consisted of large cap winners have both
factors significant at 5 percent level. Our three-factor model has high explanatory power
according to Adj.R squares. All portfolios with «losers» stocks in each size group have
negative WML coefficients. It means that investors have negative preference to recent
losers.

120

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 2(7)/2013

ISSN 1314-0582

Table 8 Asset pricing tests «three size – three momentum»
Ri,t-Rf,t=αi+β(TOPIX-Rf,i)+γiSMBt+δiWMLt+εi,t
Size
Momentum

Down

Medium

Up

Coef. Est.

Big

Medium

Small

alpha
t-statistics
TOPIX-Rf
t-statistics
Size
t-statistics
Momentum
t-statistics
R Adj.
alpha
t-statistics
TOPIX-Rf
t-statistics
Size
t-statistics
Momentum
t-statistics
R Adj.
alpha
t-statistics
TOPIX-Rf
t-statistics
Size
t-statistics
Momentum
t-statistics
R Adj.

0,011
3,383
0,979
40,260
0,314
6,272
-0,590
-21,007
0,914
0,012
3,418
0,815
31,683
0,191
3,613
-0,138
-4,642
0,839
0,004
1,367
0,903
41,470
0,076
1,695
0,431
17,149
0,907

0,006
1,821
0,925
34,476
0,700
12,674
-0,587
-18,919
0,898
0,009
2,608
0,743
27,359
0,564
10,077
-0,156
-4,958
0,817
0,004
0,925
0,911
31,016
0,685
11,327
0,404
11,907
0,862

0,003
0,814
0,915
37,891
1,184
23,816
-0,557
-19,963
0,924
0,011
3,738
0,776
33,573
0,959
20,153
-0,171
-6,399
0,890
0,012
3,356
1,005
35,943
1,438
24,957
0,431
13,336
0,916
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Table 10 Asset pricing tests « three
momentum – two value»
Ri,t-Rf,t=αi+β(TOPIX-Rf,i)+ δiWMLt
+ηiLMHt+εi,t

Value
Coef. Est.

High

Low

alpha
t-statistics
TOPIX-Rf
t-statistics
Size
t-statistics
Value
t-statistics
R Adj.
alpha
t-statistics
TOPIX-Rf
t-statistics
Size
t-statistics
Value
t-statistics
R Adj.
alpha
t-statistics
TOPIX-Rf
t-statistics
Size
t-statistics
Value
t-statistics
R Adj.

0,001
1,681
0,921
56,750
0,016
0,584
-0,139
-3,773
0,941
-0,004
-2,716
0,875
34,097
0,539
12,329
-0,077
-1,315
0,867
0,002
1,485
0,868
38,390
1,153
29,899
0,015
0,286
0,922

0,001
0,974
0,892
38,086
0,163
4,093
1,022
19,214
0,906
-0,003
-1,961
0,828
33,755
0,519
12,415
0,908
16,281
0,892
0,001
0,949
0,945
54,336
1,026
34,607
0,869
21,978
0,961

Momentum

Size

Big

Medium

Small

Down

Medium

Up

Coef. Est.

High

Low

alpha
t-statistics
TOPIX-Rf
t-statistics
Value
t-statistics
Momentum
t-statistics
R Adj.
alpha
t-statistics
TOPIX-Rf
t-statistics
Value
t-statistics
Momentum
t-statistics
R Adj.
alpha
t-statistics
TOPIX-Rf
t-statistics
Value
t-statistics
Momentum
t-statistics
R Adj.

0,004
0,991
0,958
29,987
0,211
2,426
-0,561
-14,851
0,853
0,007
1,903
0,778
27,895
0,248
3,268
-0,133
-4,020
0,804
0,008
1,877
0,909
30,564
-0,026
-0,325
0,451
12,806
0,842

0,008
1,948
0,905
29,902
1,047
12,714
-0,553
-15,453
0,873
0,006
1,859
0,786
31,235
1,101
16,071
-0,125
-4,193
0,869
0,005
1,036
0,954
28,399
1,284
14,052
0,435
10,945
0,853

Table 9 shows the coefficient estimates, t-statistics, and Adj.R-squares from timeseries regressions of each value-size portfolios. FF FFM captures in average 90 percent of
the variations in portfolio returns in the TSE.
In each value subgroup (low and high), portfolio with small-cap stocks have SMB
coefficients higher than portfolio with large-cap assets. Controlling for size, HML
coefficients increase from portfolios with growth to value stocks. Investors require premium
for increased risks associated with small size and undervaluation of stocks.
Table 10 reports regression results for value-momentum portfolios. Market,
momentum and value factors are statistically significant at 5% level that is true for all
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portfolios except portfolio with winners-growth stocks where value factor is not statistically
significant. The results still indicate that the magnitude of the WML coefficients increased
from losers to winners portfolios within each MB ratio group. Controlling for momentum,
HML coefficients increase from portfolios with growth to value stocks. Investors require
premium for increased risks induced poor recent performance and undervaluation of
stocks.
4. Conclusions
We find that momentum (past 3 month return), value and size factors have
significant impacts on assets pricing in the TSE. Investors require premium for higher risks
associating with small size, low MB ratio and trend-following (momentum) strategy.
Momentum strategy «Long winner» bracket for the last three months is the most profitable
with Sharpe Ratio 0,18.
In each size or momentum group, portfolio with low MB ratio have LMH coefficients
higher than portfolio with high MB. Controlling for MB or momentum, SMB coefficients
increase when size decreases. Similarly, in each size or value subgroup momentum
coefficients are positive for winners and negative for losers. Investors expected to get
premium for increased risks associated with small size, poor recent performance and
undervaluation of stocks. Moreover all losers portfolios in each size group have negative
WML coefficients. Investors have negative preference for «losers» and positive preference
for recent «winners».
This finding and high value of adjusted R-square indicate that size, momentum and
market factors explain a significant part of risk in capturing variations in TSE returns. All
three-factor models have high predictive power within different methods of sorting
portfolios.
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Figure 5

Figure 6
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Abstract: In this paper, together with the financial analysis in option pricing, we
make a short review of most popular and frequently used computational methods in
Quantitative Finance that could be used as a benchmark for obtaining highly accurate
numerical results. By classifying some of the most competitive methods in option pricing
according to their efficiency we try to introduce the notion of ‘efficient financial engineering
solution’ taking into account not only quantitative characteristics such as accuracy and real
time but also qualitative criteria and factors such as universality, complexity of computer
implementation and application, compatibility, understandability, and etc.
Keywords: Quantitative Finance, computational methods, financial engineering
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1. Introduction to Non-standard Options
In our contemporary life many different types of options are actively traded on
regular exchanges and over-the-counter by financial institutions and fund managers.
However, in the last ten years the necessity of creating new financial derivatives is
constantly increasing their complexity. In the modern world of finance, non-standard
financial derivatives are often preferred to the expensive classical vanilla options, i.e.
European call and put options, as well as the more expensive American options [1]. Thus,
path-dependent derivatives such as barrier options are becoming more and more popular,
that being a good reason for the increased attention of researchers and academics [6],
[11], [12], [14], [17], [25], [27], [30], [32], [45], [49], [55], [56], [58], [62], [64], [69], [71].
Barrier options have been actively traded in over-the-counter markets since the late
1980s and are often preferred by investors due to the lower costs with respect to the
standard options and the possibilities for better hedging in some cases.
Nevertheless, there is still a continuous need of inventing new contracts with more
attractive features. Rebate payments, slight alleviation or even sharp diminishing of
transactions costs [20], [57], [64] are some of the frequently employed additional
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characteristics that aim in increasing the instruments’ attractiveness. Further, there are
also other path-dependent derivatives such as lookback and Asian options that differ with
specific payoffs and probably deliberately are known as exotics. For such non-standard
derivatives M. Graddock et. al. [26] have studied a particular computational problem often
met in Quantitative Finance - the numerical inversion of Laplace transform [58], [65], [66].
By exploring the strengths and weakness of most famous in literature numerical
techniques for inversion, M. Graddock et. al. conclude that ‘no method works equally well
for all classes of problems. Even for a specific problem, such as pricing an Asian option,
no method deals satisfactorily with all possible subcases that we may reasonably expect to
arise in practice’.
In contrast to the study of M. Graddock et. al., we have tried to provide a research
that includes a more general overview of different methods in option pricing, supplied by a
wide range of computational approaches in Quantitative Finance. Some of these methods
are frequently used by practitioners [3], [47], [54], but others are less popular even among
some of the scientific researchers [12], [14], [23], [24], [25], see the presented general
classification of quantitative methods in Section 2.
In subsection 2.2 we explore the advantages of the finite difference approach in
computational finance and its universality having in mind the possibility of pricing
numerous different options with exotic characteristics. All these characteristics could serve
as requirements for successful innovations in derivative pricing and could be used for a
classification of the countless quantitative methods in financial and mathematical literature.
This has inspired us to explore different numerical methods according to a spectrum wider
than accuracy and computational speed. That is, we have included qualitative criteria and
factors such as universality, difficulties with computer implementation and application,
compatibility, comprehension (understandability), and etc.
Similarly to the investigation of M. Graddock et. al. [26], we would like to point out
that this article is ‘still more of an art than a science’. We also try to make a short review of
some semi-analytical algorithms and numerical methods from different sources in financial
and mathematical literature that according to us are worth to be classified as ‘efficient
financial engineering solutions’. The latter concept is introduced in Section 3.
In Section 4 we present a nonstandard analysis of some computational methods in
Quantitative Finance in order to demonstrate our new methodology of classification using
the concept efficient financial engineering solutions. There also exists other nonstandard
classification of path-dependent options via the properties of their payoff function such as
monotonicity and smoothness taking into account the type and number of discontinuity
points [42], [45]. Using this nonstandard analysis Milev-Tagliani and other authors have
not only explored numerical diffusion of finite difference schemes [51] but have also
invented new efficient implicit schemes with positivity-preserving and smoothing properties
[37], [42], [48], [50], [65]. The objective of the whole discussion in this section is to
increase the possibilities of general practitioners to ‘make’ a suitable choice of an efficient
financial engineering solution for their particular derivative pricing problems and
subsequently, ‘do’ a good investments and develop a successful own business. That is,
rather than taking an a priori position, one should employ the above mentioned qualitative
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criteria and factors for efficiency in order to decide as much as possible the most
appropriate quantitative algorithm, similarly, as one should look at real data first to see if
they are consistent with the Geometric Brownian Motion [5] or should be modeled with a
jump-diffusion process [10].
In the end of Section 4 we have also listed some of the scientific directions from the
Journal of Economic Literature (JEL) classification system that have corresponding
counterparties or similar directions in the classical natural sciences such as mathematics
and physics according to the respective classification system, i.e. Mathematical subject
classification (MSC 2010) and Physics and Astronomy classification scheme (PACS).
In the conclusion we give some final remarks for the usage and application of
efficient financial engineering solutions.
2. Financial Engineering and Computational Methods
2.1. General classification of quantitative methods
M. Airoldi [2] makes a complete and detailed classification of different quantitative
approaches taking into consideration their particular method’s structure and application. M.
Airoldi summarizes the following five different approaches for option pricing into a unifying
framework:
1. Monte Carlo simulations [15], [43], [46], [52], [53], [54];
2. Binomial and trinomial trees – could easily be adapted to many different
situations due to their simplicity of application [6], [10], [23], [64].
The main drawbacks of the lattice methods are:
- The convergence is generally slow and the method is inefficient in highdimensions;
- The error is not monotonic by increasing the number of nodes [27];
- Usually the underlying asset movements are assumed to be a log-normal
process.
- Accuracy of the results depends on the lattice structure [6], [23];
However, most of these problems have recently been overcome by authors such as
Dai et. al. [10] who have developed an efficient and accurate lattice for pricing derivatives
under a jump-diffusion process.
3. PDE solution, i.e. finite difference schemes 1 [17], [48], [50], [51], [56], [57];
- An advantage of this method is the possibility of considering processes different
from the Geometric Brownian Motion [24];
- Some care should be taken in advance for the domain truncation [33], [56] and for
avoiding undesired spurious oscillations or negative solutions [37], [42], [48], [51].

1

In fact the finite difference schemes, finite element and finite volume methods could be classified together as they are
grid methods that approximate the Black-Scholes PDE in various ways, see [25], [29], [60], [72].
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4. Finding analytical or closed-form solutions - usually they are limited to some
special cases. Furthermore these exact solutions cannot be extended to more complex
contracts, e.g. double barriers or multi-asset options [5], [9], [18], [30], [32];
5. Quadrature methods that have similar structure each other but differ mainly by
one of the following three directions in terms of application or structure;
- The discretization via a grid of points where the density is numerically calculated
at the next time step using values obtained at the previous step;
- An alternative to crude and classical numerical integration such as a backward
recursive algorithm is often proposed [4].Unfortunately, the results strongly depend on the
arbitrary choice of the particular form used to model real densities.
- A combination of numerical integration with functional approximations.
This variation of the quadrature approach could be applied backwards and forwards
[49] and is particularly used for pricing barrier options with discrete monitoring dates. For
each of the proposed computational quadrature methods an error estimate is provided.
1
O 
The latter is based on the grid spacing. For example, the error estimate  n  in [49],
page 2474, where n is the number of the used discrete points.
We have briefly quoted a part of the classification provided by M. Airoldi in [2] as he
has precisely pointed out the strengths and weakness for each of the five most popular
pricing approaches in Quantitative Finance. This is a solid base and is to be taken into
account by practitioners when exploring further modifications or improvements of already
existing numerical methods.
More details and application of computational methods could also be found in the
following books [7], [8], [15], [21], [22], [27], [29], [31], [38], [40], [41], [45], [46], [52], [61],
[63], [66], [67], [73]. Main problems, advantages and disadvantages of numerical methods
in option pricing are also explored in the overviews provided by [3], [27], [42], [47].
There exist countless numerical methods for pricing options that cannot be
classified in any of the five fundamental approaches above. The structure of such modern
computational methods in the first decade of 21th century is not based on different runs of
the Monte Carlo simulations, nor on modification of standard lattice methods such as
Binomial and trinomial tree method. Among the non-classified methods, due to their
efficiency, it is worth mentioning perturbative moments [2], Markov chains [12], [27], Mellin
Transforms [18], [19], [20], Radial Basis Functions (RBFs) [24], [39], [59], [62], cybernetic
approach [44], etc.
2.2. Finite Difference Approach: Advantages and More Possibilities
The finite difference approach is acknowledged as a benchmark in computational
Finance for pricing not only plain vanilla options but also path-dependent contracts. Strictly
speaking, the method of finite difference schemes (FDS) can be successfully applied in
each of the following option valuation problems:
1. Continuous and discrete barrier options [17], [48], [55], [71, [72];
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2. Valuation of options with complex path-dependent functions such as spread and
compound options [48];
3. Models that do not have a closed-form fundamental solution (or even a known
characteristic function [69];
4 Jump-diffusion models [21] and other kinds of models using Levy stochastic
processes [24];
5. Unconditional stability and convergence of the time parameter [13];
6. Bermudian and American options [7], [8];
7. Incorporating large continuous or discrete single and multiple dividends [9], [19];
8. Pricing options with transaction costs with the method of lines that is most
suitable for the finite difference approach [20], [57];
9. Valuation of interest rate derivatives [35];
10. Pricing options with non-constant volatility with resolving nonlinear BlackScholes partial differential equations [36], [37].
Besides, there are other advantages of the finite difference methods and further
possibilities for their application in option pricing. For example, numerous types of barrier
options can be handled by this approach, as noted by Milev et. al. in [55]. It is a wellknown fact that the famous quantitative trinomial tree approach is not only related but also
equivalent to the explicit finite difference method 1, see, for example, Hull [31], p. 424, 5ed.
Based on this relation, a modified explicit finite difference approach is developed by BoyleTian both for pricing and hedging of barrier options [6].
Keeping in mind all the mentioned benefits of the finite difference methods, we
should mention that this approach is not suitable for valuation of multi-asset derivatives,
such as European basket options. The reason for this is that the latter require a numerical
solution of a multi-dimensional Black-Scholes equation with the respective initial and
boundary conditions [59]. For such options, the radial basis functions method (RBF) is 20–
40 times faster than an adaptive finite difference scheme. The finite difference method is
easily applied in case of a single or a two-asset option but this method requires essential
efforts in the case of three or higher dimensional problems. However, usually, as a
preliminary step of pricing single or two-asset options, finite difference schemes serve for
comparison of numerical results obtained of existing [4], [24] or newly-proposed modern
computational methods such as the generalized Fourier transform [39]. Nevertheless,
some of the proposed computational methods in financial literature are difficult to be
explored and applied by quantitative analysts and often even by researchers. Definitely,
one exception of complex algorithms in case of multi-asset option valuations is that of
Marchev et. al. [44]. It is worth to noting that the numerical algorithm of Marchev et. al. [44]
differs with its straightforward application and demonstration of an efficient solution for
simulation and management of investment portfolios.

1

A strong mathematical proof for the equivalence of the explicit finite difference scheme to both cases of binomial and
trinomial lattice methods is presented by Chern [41].
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The presented numerous advantages of finite difference schemes for pricing
options with exotic characteristics and under non-standard hypotheses as well as
countless quantitative methods in financial and mathematical literature have inspired us to
explore different numerical methods according to a wider spectrum than accuracy and
computational speed. In the next section we expose our new methodology of exploring
computational methods in the framework of efficient financial engineering solutions, i.e. the
possibilities of a particular quantitative method to be used for resolving different option
pricing problems and characterization of its efficiency in application not only by qualitative
criteria.
3. Efficient Financial Engineering Solutions and Computational Methods
It is no surprise that there is no universal method in computational finance for
valuation of path-dependent options but some algorithms differs significantly with
advantages over classical and well-known analytical formulas, closed-form solutions and
numerical algorithms. By classifying some of the most competitive methods in option
pricing according to their efficiency we try to introduce the notion of ‘efficient financial
solution’ taking into account not only quantitative characteristics such as accuracy and real
time but also qualitative criteria such as universality, hardness in computer implementation
and application, compatibility, understandability, and etc.
Generally speaking, some of the already proposed algorithms in the literature could
be considered as efficient financial solutions to a huge class of option valuation problems.
Further, they could serve as an inspiration and a source of ideas for developing new
numerical pricing methods that leads to discussing the possibility of engineering. Thereby
would like to ‘enrich’ and complete the notion of ‘efficient financial solutions’ by
aggregating ‘engineering’, and thus finally forming ‘efficient financial engineering
solutions’. In the latter group we also include all approaches that are not only a numerical
remedy for some extreme and particular cases in Quantitative Finance but also show how
could be invented new classes of algorithms.
Certainly, this is not the first source in literature defining computational methods,
algorithms and approaches (e.g. [7], [8], [22], [29], [40], [42], etc.) with alternative names
such as ‘tools’, ‘solutions’, ‘remedies’, ‘instruments’, etc., see, respectively, Seidel [63],
solutions in [18], [19], [62], Pooley et. al. [60], Levy [40] and Tavella [67], but in addition to
the examined method itself we explore different qualitative and quantitative characteristics
such as efficiency and possibility of engineering, see [10], [15], [27], [48], [62], [69], [70].
Of course, we could not present all necessary details and point out all advantages
for each of the mentioned numerical algorithms in this article. Further, demonstrating with
particular examples and proving qualitatively that all of the discussed methods can be
considered a financial engineering solution is beyond the scope of this paper. However, by
constraining ourselves to a few examples, we could to some degree describe the concept
of ‘efficiency’ of computational methods in Quantitative Finance. That is, we can only draw
a logical border for classifying an algorithm as an efficient financial engineering solution.
We should add that the process of defining some numerical algorithm is very conditional
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and should only be done just in some specific and well-postulated option valuation
problem. Changing the value of just one of the predefined financial parameters, e.g. time
to maturity, distance between continuous barriers, number of discrete application of
barriers or dividends, etc., could make a properly working algorithm inaccurate and thus
lead to ambiguous results. In the next section we will present an example of a
computational algorithm that is accurate when one of the above listed parameters takes
small values and unsuitable for application when the value of the chosen parameter is
increased.
4. A Nonstandard Analysis of Some Financial Engineering Solutions
We have chosen to explore the problem of pricing barrier options as their valuation
demonstrates the strengths and weakness of most computational algorithms. We have
made a brief review of pros and cons for the following well-known computational methods:
1. The finite difference methods suffer from numerical drawbacks such as undesired
spurious oscillations or negative numerical solution due to the mutual contribution of the
following three practical obstacles summarized by Shishkin et. al. [42]:
a)

The domain of the exact solution is infinite in the space variable [33];

b)

The discontinuity in the x-derivative of the initial condition [13];

c)
The presence of large and/or small parameters multiplying the coefficients of
the Black-Scholes equation may give rise to boundary and/or interior layers in the solution
and its derivatives, for example option contracts with low volatility values as described by
Milev-Tagliani [51].
Highly accurate results could be obtained by the finite difference approach even in
case of barriers using one of the efficient techniques such as exponentially-fitted schemes
Duffy [13], incorporation of automatic time-stepping of Zvan et. al. [71], a probabilistic
truncation of boundary conditions Ndogmo [56] and alternative approximation of the
reaction-diffusion term of Milev-Tagliani [48], [50]. All of these are not only modifications of
existing finite difference schemes, but also to some extent products of new numerical
methods engineering. All of these proposed convergent remedies are not just
modifications and variants of existing finite difference schemes for option valuation
problems, but to some extent a construction of new numerical methods in Quantitative
Finance, i.e. an invention of efficient financial engineering solutions in option pricing.
2. Binomial and trinomial trees – the presence of continuous and discrete barriers
that are close to the strike price requires require additional adjusting of the lattice [6]. One
of the general conclusions concerning the distance between barriers is that the closer the
barriers are, the more difficult the option valuation is. For such European option contracts
Milev-Tagliani [49] propose an efficient numerical algorithm in the framework of the original
Black-Scholes model [5]. The Markov chain approach of Duan et. al. [12] is successfully
implemented and gives highly accurate results for discrete barrier options with American
style of exercise possibilities in both Black-Scholes and NGARCH models. Including also
detailed figures and explanations, Dai et. al. prove the advantages of their lattice method
[10] over most well-known lattice approaches in literature such these of Cox-Ross134
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Rubinstein, Amin, Hilliard and Schwartz’s. One benefit of the algorithm of Dai et. al. is that
the underlying asset follows a jump-diffusion process. Various numerical calculations
confirm the superior performance of this lattice as compared to other existing methods in
terms of accuracy, speed, and generality in case of plain vanilla and single/double
continuous barrier options but only with a European style of exercise possibilities. More
generally, using a singular point technique for binomial trees Gaudenzi-Zanette efficiently
priced American options with discrete dividends [23] as well as Parisian options in three
dimensions.
3. Monte Carlos simulation approach - particularly efficient for pricing of European
style options. In contrast to the other two most popular quantitative methods, i.e. lattices
and finite difference schemes, this method is not efficient for valuation of American options
as it extremely slow. The famous ‘simple least-squares approach’ of Longstaff-Schwartz
[43] for pricing American options by simulation often requires hours to be applied and
serves much more for educational aims and theoretical demonstration than a practical use.
Nevertheless, the Monte Carlo approach has simple computer implementation and still
remains the most reliable benchmark for newly proposed nonstandard computational
methods. Further, it is a simple method both for valuation of multi-asset financial
derivatives [15] and multi-dimensional mathematical problems [46].
Now we present a more detailed and nonstandard analysis of some financial
engineering solutions. We keep in mind not only the quantitative characteristics such as
accuracy and computational running time, but also qualitative criteria and factors, such as
universality, issues with computer implementation and application, compatibility,
understandability, etc.
In the final section of Milev-Tagliani [51] the authors have concluded that ‘an
optimal method does not exist in extreme cases such as valuation of options with a
discontinuous payoff and low volatility values’. For the finite-difference approach it is
shown that ‘the choice among the presented schemes depends only on the defined aims,
such as accuracy and computational speed’. In addition, we address the reader to the
famous paper [13] by D. Duffy: ‘A Critique of the Crank-Nicolson Scheme Strengths and
Weaknesses for Financial Instrument Pricing’, where the author ‘analyzes the famous
Crank Nicolson method that is very popular in financial engineering but unfortunately, the
method does not always produce accurate results’.
The presented semi-implicit scheme of Milev-Tagliani in [50] turns out to be strongly
efficient as it gives highly accurate results, satisfies all financial requirements of the option
contract and differs with a fast computational time. It requires less restrictive conditions on
the time step than the Crank-Nicolson method and this nonstandard scheme is not only a
numerical remedy for some extreme cases of option pricing contracts but also shows how
new classes of finite difference schemes could be constructed.
Thus, from the theoretical background provided above, one can consider that the
numerical scheme of Milev-Tagliani [50] is to be referred to as a financial solution to a
broad class of option valuation problems. It provides a key for developing new numerical
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methods and can serve as an example that gives ideas for new financial engineering
solutions.
And we will point some misunderstandings in literature for numerical methods that
are taken as highly efficient and universal. Sometimes this is due to the fact these
methods have been successfully applied in some concrete situation considered as a tough
mathematical problem. It is worth noting the so called ‘curse of dimensionality’ in the case
of valuation discrete barrier options that is a well-known challenge, see theorem 2.1 of
Milev-Tagliani [49] and section 6.1.7 ’Discrete monitoring of the barriers’ of Kwok, p. 266 in
[38]. Let us take the methodology employing the Laplace transform [58]. It is a highly
competitive technique compared to the grid methods for large values of time to maturity T
and continuous monitoring of barrier options, i.e. the barriers are applied at any moment
during the life of the option. However, the Laplace transform methodology explored in [65]
has its drawbacks, as the presence of barriers jointly with low volatility cause spurious
oscillations and numerical diffusion (the numerical results differ from the real data). These
2
problems are significant, especially when σ << r , that is a condition scarcely considered
in the literature. Thus, the Laplace Transform technique is not a universal tool and requires
some caution, because special geometry settings (e.g., barriers) and involved parameters
(mainly concerning r) may destroy the solution accuracy. To summarize, the Laplace
transform algorithm of Pelsser [58] is successful for pricing double barriers options that are
continuous but not discrete.

We will present one more example of exotic options in which the Laplace transform
method is not best suited. M. Graddock et. al. [26] do not recommend this numerical
method for pricing Asian options in industry as its numerical inversion can be extremely
time-consuming and unreliable. Nevertheless, as note by the authors in [26], the Laplace
transform could be used as an efficient research tool, particularly in conjunction with
another pricing method such as a fast PDE solver as it is the proposed mixed algorithm of
Milev-Tagliani [65].
Let us remember the Ballestra et. al. in [25] saying that even though some
‘approaches yield satisfactory levels of computational efficiency, they have the
disadvantage of being applicable only to barrier options on underlyings that follow a
geometric Brownian motion, or to models that have a closed-form fundamental solution (or
at least a known characteristic function)’. Besides the three main computational methods
mentioned in the beginning of this section, it is still not known an efficient numerical
approach in the literature that differs with universality of being applicable simultaneously to
all most popular exotic options, i.e. highly accurate results are obtained for pricing barrier,
Asian and lookback options. Probably, there exist some numerical algorithms such as the
quadrature method that could be extended to value a wider spectrum of ‘multi-asset and
complex path-dependent options’ [4], but neither of them has the advantage of generality
to be explored in different frameworks such as the Black-Scholes, jump-diffusion and
stochastic-volatility financial models.
In this sense of both universality of option contracts and generality of financial
models, similarly the conclusions of M. Graddock et. al. [26] for the limited possibility of
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efficient application of the Laplace transform method, we note, there is always a ‘criticism’
of existing algorithms in the literature such as those of Ballestra et. al. [25]. That is as often
the difficulty of application and implementation is also an essential factor for considering
one numerical algorithm for a suitable financial engineering solution. A huge part of
financial analysts are only acknowledged with fundamental mathematical theorems [66]
and programming postulates but not with most particular and sophisticated concepts, e.g.
the Post-Widderer inversion formula [65]. In addition, some authors as J. C. Hull even
writes that ‘many people feel that continuous-time processes are so complicated that they
should be left entirely to ‘rocket scientists’’, see Chapter 11 of ‘Options, Futures & Other
Derivatives, 5ed of [31]. So, we leave to the reader to choose whether to use random
stochastic processes theory in order to simulate asset pricing paths [21], [63] and valuate
financial derivatives or to apply the proposed finite element method of Ballestra et. al. [25].
The latter method is not an easy task for comprehension, implementation and application
for most general practitioners having passed graduate courses of financial derivatives and
calculus in MBA program (e.g. that of Bocconi University, Italy). And the usage of
numerical approaches such as the finite element method [29] and the fitted finite volume
method [72] requires specialized skills in classical mathematical disciplines of ordinary
differential equations (ODEs), partial differential equations (PDEs) and numerical methods
for solving ODEs and PDEs. The latter disciplines are part of undergraduate and graduate
programs of natural sciences as mechanics, physics, mathematics, applied mathematics
and informatics that are exclusively developed in the past decades and sometimes for
handling just a part of their possibilities and resources it is really necessary a long time,
experience and a lot of efforts. Wilmot et. al. [73] describe some of the ‘mathematics of
financial derivatives’ that is an indispensable base for general practitioners.
If we should summarize all arguments stated from the previous paragraph, we have
to note that the degree of difficulty (‘hardness’) for comprehension could be assumed as
an important characteristic for considering a given numerical algorithm efficient.
Sometimes, even the required knowledge and difficulty of application of analytical
formulas, closed-form-solutions or semi-analytical approximations is a practical obstacle
for financial traders and analysts. Such example is the derived formulas of R. Company et.
al. [18-20] representing an infinite sum of terms that are itself calculations of the famous
Black-Scholes formula [5].
In addition, we permit ourselves to comment words of some authors such as Dai et.
al. [10] who claim that ‘according to numerical results’ their ‘lattice is confirmed to be
superior to the existing methods in terms of accuracy, speed, and generality’. We should
note it often happens in financial literature that soon after the invention of some original
numerical algorithm pretending to be outclassing then suddenly emerges another one that
is much more competitive showing ‘superior’ performance. In this relation, we should point
out as an example most algorithms for valuation of the classical American put option, see
the chronologically described methods and approaches in the detailed review of Kim [1].
We should mention the research and proposed efficient numerical algorithms for pricing
American options of Cox-Ross-Rubenstein, Roll-Geske-Whaley, Carr-Jarrow & Myneni,
Barone-Adesi-Whaley and approximations of Andrikopoulos, Ju-Zhong, Bjerksund137
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Stensland, Geske & Johnson, IJ Kim, Hopscotch Method, etc., see [1], [38]. We could not
omit to say that all above of the mentioned algorithms for pricing American options are
implemented in MATLAB and PHP codes that are available in [16] and could be free
downloaded. The books of P. Brandimarte [7], [8] and [27], [34], [45], [52], [54] are another
useful guides where it could be seen the source code in the MATLAB platform for
simulation and valuation of path-dependent options as well as pricing American options by
the most frequently used computational methods in Quantitative Finance, i.e. binomial and
trinomial trees, Monte Carlo simulations and finite difference schemes 1. Efficient random
number generation from different probability distributions for financial modeling and
valuation by application of the Monte Carlo method in the programming language C++ are
presented and explored by M. Joshi [28]. G. Levy presents a modern computational
approach to mathematical finance within the Windows environment in [40] that contains
financial algorithms, mathematical proofs and computer codes in C/C++. He illustrates how
numeric components can be developed which allow financial routines to be easily called
by the complete range of Windows applications, such as Excel, Borland Delphi, Visual
Basic and Visual C++.
Last but not least, we would like to emphasize that all of the above mentioned
computational methods demonstrate not only the relation of some fundamental disciplines
of mathematics and physics such as linear algebra and programming, differential and
integral calculus, discrete structures, probability and statistics, and numerical methods for
ODE and PDE but also ‘financial engineering’ of new scientific directions. In the past two
decades the most famous mathematical directions are: ‘PDEs in connection with game
theory, economics, social and behavioural sciences’ (35Q91), ‘computational methods for
stochastic equations’ (60H35), ‘jump processes’ (60J75), ‘price theory and market
structure’ (91B24), ‘derivative securities’ (91G20), ‘numerical methods in mathematical
finance’ (91G60) and for each of these the corresponding Mathematical subject
classification code (MSC2010) is given in the brackets2.
Similarly to the MSC2010, the American Institute of Physics (AIP) and American
Physical Society (APS) have also developed a Physics and Astronomy Classification
Scheme 3 (PACS). Here are some of the recent and most popular scientific directions in
physics, which are closely related to Quantitative Finance and economics: Brownian
motion, Monte Carlo methods in, business and management, and complex systems and
the assigned PACS codes are respectively 05.40.Jc, 87.55.K, 89.65.Gh and 89.75.Fb.
Acknowledgements: The authors would like specially to thank to the PhD student
Dessislava Koleva from University of Sofia. Without her clear and exact suggestions we
would face many difficulties in writing and expressing our ideas.

1

Often these three fundamental quantitative methods in Finance are simply called numerical procedures by some
authors as Hull [31], whose eight editions of the book is considered as giving fundamental knowledge of options, futures
and other derivatives.
2
For Mathematical subject classification code (MSC2010) see http://zbmath.org/classification/?q=cc:91B24. Actually, the
first two numbers of MSC2010 codes define an independently developed direction in mathematics, i.e. 35, 60 and 91 in
the last mentioned.
3
Information of Physics and Astronomy Classification Scheme (PACS) on http://publish.aps.org/PACS).
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5. Conclusions
We have described some of the most popular computational methods in
Quantitative Finance by listing not only their quantitative characteristics such as accuracy
and real time but also qualitative criteria such as universality, degree of difficulty in
computer implementation and application, compatibility, understandability. Considering all
these features we have introduced the notion of an ‘efficient financial engineering solution’
in option pricing, i.e. the possibilities of a particular quantitative method to be used for
resolving different option pricing problems and characterization of its efficiency in
application not only by qualitative criteria.
The good knowledge of ‘engineering’ new financial derivatives and the better
understanding of efficient option pricing algorithms and solutions increase the possibilities
of every general practitioner to make good investment decisions and develop successful
own business.
References:
1. S. R. Ahn, Hyeong-Ohk Bae, H. K. Koo, K. Lee, A Survey on American Options:
Old Approaches and New Trends, Bull. Korean Math. Soc. 48 (2011), No. 4, pp. 791- 812,
http://pdf.medrang.co.kr/kms01/BKMS/48/BKMS-48-4-791-812.pdf
2. M. Airoldi, A Perturbative Moment Approach to Option Pricing, (January 26,
2004). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=4970
3. I. Alexieva, M. Milev, N. Penev, Main Concepts and Problems in Option Pricing,
Quantitative Methods: Advantages and Disadvantages, Trakia Journal of Sciences, Vol. 9,
Suppl. 2, 295-301, 2011, Proceedings of the Second International Scientific Conference
‘Business and Regional Development’, Faculty of Economics, Trakia University, Bulgaria,
,23-24 June 2011, ISSN 1313-7069 (print), ISSN 1313-3551 (online).
4. A. D. Andricopoulos, M. Widdicks, D. P. Newton, P. W. Duck, Extending
quadrature methods to value multi-asset and complex path dependent options, Journal of
Financial
Economics,
Vol.
83,
Issue
2,
February
2007,
471-499,
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X06001620
5. F. Black, M. Scholes, The pricing of options and corporate liabilities, Journal of
Political Economy, 81, 637 – 659, 1973.
6. P. P. Boyle, Y. Tiam, An explicit finite difference approach to the pricing of barrier
options, Applied Mathematical Finance, Vol. 5, 17 - 43, 1998.
7. P. Brandimarte, Numerical Methods in Finance: A MATLAB-based introduction,
John Wiley & Sons, New York, 1st ed. 2001. ISBN: 0471396869.
8. P. Brandimarte, Numerical methods in finance and economics: a MATLAB-based
introduction, 2nd Edition, 2006, John Wiley & Sons, New York, ISBN: 0471745030.
9. A. Buryak, I. Guo, New Analytic Approach to Address Put–Call Parity Violation
due to Discrete Dividends, Applied Mathematical Finance, Vol. 19, Issue 1, 37-58, 2012
10. Tian-Shyr Dai, Chuan-Ju Wang, Yuh-Dauh Lyuu, Yen-Chun Liu, An efficient
and accurate lattice for pricing derivatives under a jump-diffusion process, Applied
139

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 2(7)/2013

ISSN 1314-0582

Mathematics and Computation, Vol. 217, Issue 7, 1 December 2010, 3174-3189, ISSN:
0096-3003,
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0096300310009148
11. N. Caia, N. Chenb, X. Wanb, Pricing double-barrier options under a flexible
jump diffusion model, Operations Research Letters, Vol. 37, (3), 2009, 163–167,
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167637709000364
12. J. Duan , E. Dudley , G. Gauthier, J. Simonato, Pricing Discretely Monitored
Barrier Options by a Markov Chain, Journal of Derivatives, Vol. 10, (n. 4), 9-31 (2003),
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.14.2335&rep=rep1&type=pdf
13. D. J. Duffy, A Critique of the Crank-Nicolson Scheme: Strengths and
Weaknesses for Financial Instrument Pricing, Wilmott magazine, 68-76, 2004,
http://www.wilmott.com/pdfs/071203_duffy.pdf
14. R. J. Elliott, T. K. Siu, L. Chan, Journal of Computational and Applied
Mathematics, On pricing barrier options with regime switching, 13 August 2013,
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377042713003786
15. P. Glassermann, Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer, New
York, 2004.
16. http://global-derivatives.com/index.php/pricing-models-othermenu-41
17. G. Cao, R. MacLeod, Pricing Exotic Barrier Options with Finite Differences
(2005), SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=989641
18. R. Company, L. Jódar, G. Rubio, R.J. Villanueva, Explicit solution of Black–
Scholes option pricing mathematical models with an impulsive payoff function,
Mathematical and Computer Modelling, Vol. 45, Issues 1–2, 2007, 80-92, ISSN: 08957177, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895717706001816
19. R. Company, A.L. González, L. Jódar, Numerical solution of modified Black–
Scholes equation pricing stock options with discrete dividend, Mathematical and Computer
Modelling, Vol. 44, Issues 11–12, 1058 – 1068, 2006, ISSN: 0895-7177,
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895717706001300
20. R. Company, L. Jódar, J. Pintos, A numerical method for European Option
Pricing with transaction costs nonlinear equation, Math. and Comp. Modelling, Vol. 50, 5–
6, 2009, 910-920
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895717709001538
21. R. Cont, P. Tankov, Financial Modeling with Jump Processes, 59Chapman &
Hall/CRC, 2004.
22. M. Costantino, C. Brebbia, Computational Finance And Its Applications II, WIT
Press, 2006, ISBN-10: 1845641744, ISBN-13: 978-1845641740.
23. M. Gaudenzi, A. Zanette, Pricing American Options with Discrete Dividends by
Binomial Trees, Decisions in Economics and Finance, Vol. 32, (2), 2009, 129 - 148,
Parisian options in:
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/72/19/58/PDF/RR-8033.pdf
140

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 2(7)/2013

ISSN 1314-0582

24. A. Golbabai, D. Ahamadian, M. Milev, Radial Basis Functions with Application to
Finance: American Put Option under Jump Diffusion, Mathematical and Computer
Modelling, Vol. 55 (n.3-4) (2012), 1354-1362, 2012, doi:10.1016/j.mcm.2011.10.014,
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895717711006066, ISSN: 0895-7177.
25. A. Golbabai, L. V. Ballestra, D. Ahmadian, A Highly Accurate Finite Element
Method to Price Discrete Double Barrier Options, Computational Economics, DOI
10.1007/s10614-013-9388-5, 2013
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10614-013-9388-5
26. M. Gradock, D. Health, E. Platen, Numerical inversion of Laplace transforms: a
survey
of
techniques
with
application
of
derivative
pricing,
http://www.risk.net/digital_assets/4436/v4n1a3b.pdf
27. D. Higham, An Introduction to Financial Option Valuation, Cambridge University
Press, 2004.
28. M. S. Joshi, C++ Design Patterns and Derivative Pricing, Cambridge University
Press, United Kingdom, 2004, ISBN: 0521832357.
29. N. Hilber, O. Reichmann, C. Schwab, C. Winter, Computational Methods for
Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing, Springer Finance,
2013, ISBN-10: 3642354009, ISBN-13: 978-3642354007.
30. S. Howison, Barrier options in
http://people.maths.ox.ac.uk/howison/barriers.pdf

the

Black-Scholes

framework,

31. J. C. Hull: Options, Futures & Other Derivatives with DerivaGem CD (8th
Edition), Prentice Hall, 12 February, 2011.
32. D. Jun, Continuity correction for discrete barrier options with two barriers,
Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol. 237, Issue 1, 1 January 2013,
520-528
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377042712002567
33. R. Kangro, R. Nicolaides, Far field boundary conditions for Black-Scholes
equations, SIAM Journal. on Numerical Analysis, 38 (4), 1357 – 1368, 2000.
34. J. Kienitz, D. Wetterau, Financial Modelling: Theory, Implementation and
Practice with MATLAB Source, The Wiley Finance Series, Wiley; 1 edition, 1 March 2013,
ISBN-10: 9780470744895, ISBN-13: 978-0470744895.
35. P. Kohl-Landgraf, PDE Valuation of Interest Rate Derivatives, 2007, ISBN-10:
3833495375, ISBN-13: 978-3833495373.
36. M. N. Koleva, L. G. Vulkov, A Splitting Numerical Scheme for Non-Linear
Models of Mathematical Finance, Lecture Notes in Computer Science, accepted 2013
37. M. N. Koleva, Positivity-preserving Numerical Method for Non-linear BlackScholes models, Lecture Notes in Computer Science, accepted 2013
38. Y. K. Kwok, Mathematical Models of Financial Derivatives, Springer-Verlag,
Heidelberg, 1998.

141

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 2(7)/2013

ISSN 1314-0582

39. E. Larsson, K. Ahlander, A. Hall, Multi-dimensional option pricing using radial
basis functions and the generalized Fourier transform, Journal of Computational and
Applied
Mathematics,
Vol.
222,
Issue
1,
175–192,
2008,
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377042707005560
40. G. Levy, Computational Finance: Numerical Methods for Pricing Financial
Instruments, Butterworth-Heinemann, 2004, ISBN-10: 0750657227, ISBN-13: 9780750657228.
41. I-Liang Chern, Lecture Notes of Financial Mathematics, Department of
Mathematics,
http://scicomp.math.ntu.edu.tw/wiki/images/e/ec/Finance.pdf,
National
Taiwan University, http://scicomp.math.ntu.edu.tw/wiki/index.php/Courses.
42. P. Lin, J. J. H. Miller, G. I. Shishkin, Analytic and Experimental Studies of the
Errors in Numerical Methods for the Valuation of Options, Numerical Mathematics: Theory,
Methods and Applications, 1, 150-164, 2008.
43. F. Longstaff, E. Schwartz., Valuing American Options by Simulation: A Simple
Least-Squares Approach, Review of Financial Studies, 14 (1), 113–147, 2001.
44. A. Marchev Jr, A. Marchev: Cybernetic approach to selecting models for
simulation and management of investment portfolios, Proceedings of 2010 IEEE
International Conference on Systems, Man and Cybernatics, 10-13 October, Instanbul
Turkey, ISSN 1062-922X.
45. M. Milev, A. Tagliani, Quantitative Methods for Pricing Options with Exotic
Characteristics and under Non-standard Hypotheses, Eudaimonia Production Ltd., 79
Rakovski Street, Sofia 1000, 2012, ISBN: 978-954-92924-1-1.
46. D. L. McLeish, Monte Carlo Simulation and Finance, John Wiley & Sons, New
Jersey, 2005.
47. M. Milev, I. Alexieva, N. Penev, Option Pricing Methods in Finance: A
Contemporary Survey of Asset Prices, ‘Vanguard Scientific Instruments in Management
2011’ Vol. 1 (4), 9-28, 2011, ISSN: 1314-0582, http://vsim-conf.info/
48. M. Milev, A. Tagliani, Efficient Implicit Scheme with Positivity-Preserving and
Smoothing Properties, Journal of Computational and Applied Mathematics, 243, 1-9, 2013,
ISSN: 0377-0427
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377042712004128
49. M. Milev, A. Tagliani, Numerical Valuation of Discrete Barrier Options, Journal
of Computational and Applied Mathematics, Vol. 233 (n.10), 2468-2480, 2010. ISSN:
0377-0427, doi: 10.1016/j.cam.2009.10.029, MathSciNet: MR2577836 (2011c:91243), Zbl
1182.91204
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377042709007274
50. M. Milev, A. Tagliani, Nonstandard Finite Difference Schemes with Application
to Finance: Option Pricing, Serdica Mathematical Journal, Vol. 36 (n.1) (2010), 75-88,
ISSN: 1310-6600, MathSciNet: MR2675129 (2011e:65144), (Reviewer: Paolo Foschi),
http://www.math.bas.bg/serdica/n1_10.html
142

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 2(7)/2013

ISSN 1314-0582

51. M. Milev, A. Tagliani, Low Volatility Options and Numerical Diffusion of Finite
Difference Schemes, Serdica Mathematical Journal, Vol. 36 (n.3) (2010), 223-236, ISSN:
1310-6600, MathSciNet: MR2841509
http://www.math.bas.bg/serdica/n3_10.html
52. М. Милев, Приложение на MATLAB за моделиране и анализ на финансови
деривати (ръководство по иконометрия), „Евдемония продъкшън”, България,
София 2012, ISBN: 978-954-92924-2-8, 102 pages.
53. М. Милев, Н. Милев, Евристични методи за симулиране на ценови пътеки в
моделите на Блак-Шолс и Мертон, ‘Vanguard Scientific Instruments in Management’
Vol. 1 (6), p. , 2013, ISSN: 1314-0582, http://vsim-conf.info/
54. M. Milev, Extension of the Black-Scholes Model: Merton and Exponential Lèvy
Models, ‘Vanguard Scientific Instruments in Management 2011’, Vol. 1 (5), 4-31, 2012,
ISSN: 1314-0582, http://issuu.com/angelmarchev/docs/vsim_vol1_2012
55. M. Milev, M. Peeva, Classification and Importance of Barrier Options,
Proceedings of the International Conference: ‘Contemporary Management Practices’,
Burgas Free University - Burgas, Bulgaria, 330 - 337, 10-11 February, 2012 г,
(Международна конференция „Съвременни управленски практики VII - Проекти и
региони”),
10-11
Февруари
2012
г,
Бургаски
Свободен
Университет,
http://bfu.bg/index.php?q=node/1763
56. J.C. Ndogmo, D.B. Ntwigab, High-order accurate implicit methods for barrier
option pricing, Applied Mathematics and Computation, Vol. 218, Issue 5, 1 November
2011, 2210–2224
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0096300311009702
57. G. H. Meyer, Pricing options with transaction costs with the method of lines, in:
M. Otani (Ed.), Nonlinear Evaluation Equations and Applications, Kokyuruku, vol. 1061,
RIMS Kyoto University, 1998
http://people.math.gatech.edu/~meyer/PUBS/priceopt.pdf
58. A. Pelsser, Pricing Double Barrier Options Using Laplace Transforms, Finance
and
Stochastics,
Vol.
4,
95-104,
2000,
Springer-Verlag
http://link.springer.com/article/10.1007/s007800050005#page-1.
59. U. Pettersson, E. Larsson, G. Marcusson, J. Persson, Improved radial basis
function methods for multi-dimensional option pricing, Journal of Computational and
Applied
Mathematics,
Vol.
222,
Issue
1,
82–93,
2008,
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037704270700550X
60. D. M. Pooley, K. R. Vetzaly, P. A. Forsyth, Convergence Remedies For NonSmooth Payoffs in Option Pricing, Journal of Computational Finance, 6, 25–40, 2003,
https://cs.uwaterloo.ca/~paforsyt/report.pdf
61. A. Pascucci, PDE and Martingale Methods in Option Pricing, Bocconi &
Springer Series, Springer; 2011 edition, 2011, ISBN-10: 8847017807, ISBN-13: 9788847017801.
143

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 2(7)/2013

ISSN 1314-0582

62. G. T. Santos, M. C. de Souza, M. Fortes, Use of Radial Basis Functions for
Meshless Numerical Solutions Applied to Financial Engineering Barrier Options, Pesquisa
Operacional, 29 (2), 419–437, 2009.
63. R. Seydel, Tools for Computational Finance, Springer, 2nd edition, 2004.
64. Chao Sun, Jing-Yang Yang, Sheng-Hong Li, On barrier option pricing in
binomial market with transaction costs, Applied Mathematics and Computation, Vol. 189,
2, 2007, 1505–1516
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0096300306017383
65. A. Tagliani, M. Milev, Laplace Transform and Finite Difference Methods for the
Black-Scholes Equation, Applied Mathematics and Computations, Vol. 220, 1 September
2013, Pages 649–658, ISSN: 0096-3003, doi: 10.1016/j.amc.2013.07.011,
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0096300313007613
66. A. Tagliani, H. Gzyl, M. Milev, Laplace Transform Inversion on the Real Line is
Truly Ill-Conditioned, Applied Mathematics and Computation, Vol.219, 18, 2013, 98059809
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0096300313003731
67. D. Tavella, C. Randall, Pricing Financial Instruments: The Finite Difference
Method, John Wiley & Sons, New York, 2000.
68. D. Tavella, Quantitative Methods in Derivatives Pricing: An Introduction to
Computational Finance, Series: Wiley Finance, 2002, ISBN-10: 0471394475.
69 N. Thakoor, D. Y. Tangman, M. Bhuruth, Efficient and high accuracy pricing of
barrier options under the CEV diffusion, Journal of Computational and Applied
Mathematics, 2013
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377042713002720
70. M. H. Vellekoop, J. W. Nieuwenhuis, Efficient Pricing of Derivatives on Assets
with Discrete Dividends, Applied Mathematical Finance, Vol. 13, No. 3, 265 - 284, 2006.
71. R. Zvan, K. R. Vetzal, P.A. Forsyth, PDE methods for pricing barrier options,
Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 24, Issues 11–12, 2000, 1563–1590,
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165188900000026
72. K. Zhanga, S. Wangb, Pricing options under jump diffusion processes with fitted
finite volume method, Applied Mathematics and Computation, Vol. 201, Issues 1–2, 15
July 2008, 398–413
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0096300307012179
73. P. Wilmott, S. Howison, J. Dewynne. The Mathematics of Financial Derivatives,
Cambridge University Press, 1995.

144

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 2(7)/2013

ISSN 1314-0582

APPLICATIONS OF THE DISCRETE AND CONTINUOUS WAVELET
TRANSFORM TO THE PORTFOLIO MANAGEMENT
Assist. Prof. Boryana Bogdanova
FEBA, Sofia University
Abstract. The current paper demonstrates that the wavelet transform is a very
powerful tool for financial analysis. Some of the opportunities that it provides to the
financial analyst and in particular to the portfolio manager are discussed in the context of
two empirical examples. The first example illustrates how the notion of wavelet coherency
might be utilized in the process of risk diversification. In the second example is applied the
discrete wavelet transform to the preliminary stage of the portfolio return modeling. On the
basis of the delivered empirical findings it might be concluded that the application of the
wavelet transform reveals relevant decision-making information that is otherwise not that
obvious.
Key words: wavelet
interdependence, long memory

transform,

portfolio

management,

asset

classes

JEL Classification: G11, G12
1. Introduction
It is a well-known fact that financial data is characterized by very complicated
structure. As explained by Ramsey (1) this structure comes as a natural consequence of
the fact that financial data is the output of decisions and actions taken by numerous
economic agents operating simultaneously over different investment horizons. For
example, a pension fund manager acts over an investment horizon of at least several
years, while the speculator trades on a daily, hourly or even on a minute basis. This
means that a given financial time series, for example, a set of observations over the
returns of some stock, might be viewed as a mixture of different frequency ingredients.
From this perspective the wavelet transform is particularly well-suited to the analysis of
financial data because it provides the opportunity to break down the complicated structure
of a given time series into simpler components, each of them characterized by a specific
frequency.
This idea might be better understood by looking at Figure 1, where is presented the
‘á trous’ wavelet decomposition of some log-return sequence. If we simply look at the
graph of the time series, it is hard to make any specific conclusions on its structure.
However, looking at its wavelet representation, one could easily identify that the lower
frequencies affect most heavily the returns’ dynamics, which is important information from
the perspective of a financial analyst.
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Figure1. In the first box is presented the analyzed time series. The second box
corresponds to the highest frequency detail of the time series, the following boxes
correspond to its lower frequency details and the last box provides information on its
smooth component. It is interesting to note that in the current case as it is used the á trous
wavelet transform, summing up the smooth component and all of the details results in the
initial times series.
The fact that certain information could be represented over a set of frequencies is a
major advantage of the wavelet transform that could be very useful in the portfolio
management as such a representation allows to easily filter out all the relevant information
needed in relation to a specific investor’s time horizon. In the current paper two particular
applications of the wavelet transform are considered. The first one utilizes the continuous
wavelet transform in the process of portfolio asset classes’ selection. The second
application engages the discrete wavelet transform in the process of analyzing the
statistical properties of the portfolio assets’ returns.
Rest of the paper is structured as follows. In Section 2 is presented the theoretical
framework behind the wavelet transform. Section 3 presents application of the continuous
wavelet transform to the process of portfolio asset classes’ selection. Section 4 illustrates
how the discrete wavelet transform could be utilized in the process of data analysis prior to
the modeling of portfolio expected return. Section 5 concludes.
2. The wavelet transform
The wavelet transform is often compared to the Fourier transform with emphasis on
their differences. The first difference is that the transformation underlying function is not a
sine, but a wavelet. A ‘mother’ wavelet

is a function that satisfies the so called
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‘admissibility’ condition. The reader might find a comprehensive review on the topic for
example in (2). Here it suffice to say that for functions with sufficient decay the
admissibility condition is equivalent to Eq.(1):

,

where

(1)

denotes the set of square integrable functions and
that the wavelet

oscillates around the -axis, i.e.

denotes the Fourier transform of

. Eq.(1) says

behaves like a ‘wave’.

At the same time the fast decay requirement justifies the name ‘wavelet’. Figure 2
presents several popular wavelets. The choice of particular wavelet is determined by the
research goals as well as by the data specific characteristics. The reader is referred to (3)
for further discussion on the topic.
Once the wavelet is selected, the continuous wavelet transform is defined through a
family of wavelet daughters
are in fact scaled by factor

. The wavelet daughters

and translated by factor

versions of the mother wavelet

. Then the continuous wavelet transform of the time series
Eq.(2):

,

where

is defined by

(2)

the asterisk denotes complex conjugate. For simplicity of notation the wavelet transform

will be denoted by

in the text that follows.

Since later in the text the cross-wavelet transform of two time series
and
will be used for the purpose of measuring assets classes’ interdependence, in Eq.(3) is
presented its definition:
.

(3)

The continuous wavelet transform is very informative representation at the expense
of its redundancy. Often, the analysis might be performed with only small part of that
information by following a specific sampling rule 1 which is designed in a way preserving
the investigated time series characteristics. This is the idea behind the discrete wavelet
transform. Different algorithms are developed for its numerical realization. Here the Mallat
(4) algorithm will be presented as it is later applied in the research. Yet, the reader might
find more information on the topic in (5) for example.

1

See for example (2).
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by a pair of
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filters
which are derived from a pre-specified mother wavelet. As a result a set of wavelet and
scaling coefficients is obtained. The output of the

th

level of

decomposition is a vector of wavelet coefficients (details)
and a vector of scaling coefficients (smoothed sequence)
both of which are of length

,

, since the algorithm involves downsampling. In this

notation the finest scale (high frequency) corresponds to
to as octave.

and will be further referred

3. Application of the continuous wavelet transform in the process of
portfolio asset classes’ selection
An important step in the process of portfolio build-up is the selection of different
asset classes that will be included in the portfolio. One of the major criterions in specifying
asset classes is that they should be diversifying (6). As explained in the same text, this
means that when a given asset class is included in the portfolio structure its expected
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correlation with the other asset classes or with their linear combinations should not be
extremely high.
Very often the interdependence between two variables (or two time series) is
described by their correlation. However, the correlation is not the only tool for identifying
presence of relationships. In the latest years the copula approach has also gained some
popularity in the portfolio management. In the current paper it is illustrated how the wavelet
coherency could be adopted as a measure of dependence for portfolio purposes. The
complex wavelet coherence of two time series
in Eq. (4):
,

and

as defined in (7) is presented

(4)

is a smoothing operator in both time and scale. Smoothing is required because
otherwise the coherency would be identically one at all scales and times. The complex
wavelet coherency, defined by Eq.(4) takes values within the interval
value is called wavelet coherency and it is denoted by
dependence between

and

,

, the closer is the value of

Its absolute
. The stronger the

to one.

By its essence, the notion of (complex) wavelet coherency is analogous to the
notion of correlation. However, an important advantage of the wavelet coherency is that it
maps the dependence between two time series in the time-frequency plane. Such a
feature is of particular value for portfolio selection purposes. The following empirical
example illustrates well this idea.
Empirical example 1
The principle of diversifying asset classes should be followed when the inclusion of
certain asset class is considered. It is often reasonable to diversify internationally. The
issue of the effectiveness of diversification across countries as opposed to diversifications
across industries has been studied and some recent researches confirm that
diversification across countries is more effective than diversification across industries (8),
(9), (10). Furthermore, the results of (11) suggest that US investors can obtain benefits
from diversifying internationally into Central European markets. The current example
contributes to the latter literature by applying the idea of wavelet coherency to the process
of international asset classes’ selection. A major advantage of this method is that the
investor’s time horizon is incorporated in the selection procedure in a natural way.
The goal of the current example is to show how an US investor could select a
diversifying international asset class. For calculation purposes the domestic (US) common
equity asset class is represented by the return series of S&P 500. Four international
diversification opportunities are considered – German, UK, Japanese and Bulgarian
common equities, which are represented by the returns of DAX, FTSE 100, Nikkei 225 and
SOFIX respectively. The raw data used in the example consists of the closing prices of the
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investigated indices for a period starting from 1-Jan-2002 to 1-Jul-2013 1. It should be
noted that a monthly sampling rate is adopted in order to avoid the differences in the
opening and closing time of the investigated stock exchanges as well as the differences in
the official holidays.
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Figure3. Wavelet coherency of the return series of DAX and S&P 500 (a), FTSE
100 and S&P 500 (b), Nikkei 225 and S&P 500 (c), SOFIX and S&P 500 (d).
In order to determine the degree of dependence between the US and rest of the
investigated international stock returns the pairwise wavelet coherency

is

calculated, where
is defined by Eq. (4). The calculations are performed through a
freely available Matlab toolbox associated with the theoretical framework presented in (7).
The toolbox is available at http://sites.google.com/site/aguiarconraria/joanasoareswavelets. It should be noted that as proposed by the authors (7), the Morlet wavelet is
used for the derivation of the cross-wavelet transform

.

The delivered results are presented on Figure 3, which consists of four color maps.
The map from panel (a), for example, presents the wavelet coherency of the return series
of DAX and S&P 500. Each pixel of the map corresponds to a particular value of
and
the color code is provided next to the maps. For each of the panels the x-axis corresponds
to the time scale and the y-axis – to the frequency scale. For better understanding of the
results, the frequencies are converted into time units where the finest scale corresponds to
1

The data on the closing prices of S&P 500, DAX, FTSE 100 and Nikkei 225 is downloaded from
http://finance.yahoo.com/. The data on the closing prices of SOFIX is downloaded from http://www.investor.bg/.
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one month and the coarser scale – to five years. Additionally, the statistically significant
coherencies are determined on the basis of Monte Carlo experiments and then they are
contoured on the map. The cone of influence is plotted with tick black line and it represents
the region in which the transform suffers from edge effects.
Figure 3 allows investors to utilize the information on the existing dependencies
according to individual time horizons. If, for example, a short-run horizon is considered,
then one could inspect the coherency values ranging from one month to one year.
Additionally, the wavelet coherency allows investors to trace how those dependencies
have been evolving over time. For example, considering Figure 3, panel (d), one could
easily see that there is a lack of short-run dependence between SOFIX and S&P 500
returns, except for the period of 2007-2009 financial crisis. This means that if the US
investor is looking for short term diversification, then investing in SOFIX is worthy.
However, SOFIX is not a proper investment opportunity in case of US investor’s horizon is
greater than two years, because Figure 3, panel (d) shows strong long-term relationship
starting at the beginning of 2006 and continuing until the end of the investigated period.
On the other hand US investors with short investment horizons are not advised to
invest in Japanese common stocks. Looking at Figure 3, panel (c) one might notice that
since 2004 there are several non-overlapping periods of pronounced short-term
relationships. Still, the Japanese stock market is an attractive investment opportunity for
US investors with investment horizons greater than 1 year since there is long-term
relationship only during the period of the global financial crisis and such a relationship
indicates presence of systematic risk which anyway cannot be diversified away.
Panels (a) and (b) of Figure 3 indicate that there is little diversification benefit when
investing in the German and in the UK stock markets irrespective of the investor’s time
horizon, because significant relationships are present throughout the whole period across
all frequencies.
The latter findings provide much more relevant information for the purposes of
portfolio selection than the correlation coefficient does. Even if the correlation is computed
on the basis of a rolling sample, the additional information gained would be located only in
the time plane hence one could not make the difference across individual investment
horizons.
4. Application of the discrete wavelet analysis in the process of
portfolio preliminary data analysis
The second application of the wavelet transform is related to the stage of
preliminary data analysis which is performed prior to the modeling of portfolio expected
return. Most of the relevant theories, for example the APT, assume market efficiency.
However, this assumption is not always fulfilled and it should be noted that its violation
might result in significant differences between the expected and actual portfolio return.
That is why it is important to test its validity prior to the modeling procedure.
Numerous research results, which are well-summarized in (12) for example, come
to the conclusion that market efficiency assumption is often violated for emerging markets.
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Furthermore a commonly detected market efficiency deviation is found to be the presence
of long-range dependence (LRD). The reader might find a discussion on the topic for
example in (13). On the other hand emerging markets are attractive for investors pursuing
higher returns and better risk diversification opportunities.
The latter facts indicate that detection of long-memory 1 is particularly important
when assets from emerging markets are considered for inclusion in the portfolio. There are
different techniques for detection of LRD presence, most popular of them are the
method and the Whittle maximum likelihood method. In the current paper is illustrated the
application of a wavelet-based semi-parametric method due to its advantages. On one
hand, wavelets are a natural tool for the analysis of scale-invariance and the long memory
processes are one important class of the scale-invariant processes (14). On the other
hand, the utilized method is robust to the unknown parameters of the underlying stochastic
process.
The LRD processes are modeled with the well-known ARFIMA
introduced by (15) and (16). They are similar to the classical ARIMA
and for mean-reverting processes

measuring the value of the fractional differencing parameter
presence might be done.

models. The
. For LRD

only difference is the introduction of fractional differencing, i.e.
processes

models,

. Thus by
, an inference on LRD

There are different ways to use the wavelet transform in order to obtain an estimate
of the fractional differencing parameter . Here is applied the most simple and intuitive
method which is presented in detail in (14). The idea behind is as follows. Let’s
decompose a given time series
presented in Section 2. As

a

result

a

by the Mallat algorithm, which is
sequence of wavelet coefficients

is obtained. For LRD time series there is
presence of linear relationship between the octave

and the variable

, where
,
,
are integers. This linear
relationship might be estimated through linear regression and as a result an estimate of
the slope coefficient

might be obtained. The relationship between

the fractional differencing parameter

.

and the estimate of

is presented in Eq.(5):

(5)

In the following empirical example is used a pair of filters derived from the
Daubechies wavelet with three vanishing moment. The values of

1

Long memory is often used as a synonym of long-range dependence.

are determined
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as described in (14). For the estimation of
is utilized the weighted linear regression
presented in the same paper as it is found to deliver more efficient estimates than the
OLS.
Empirical example 2
The goal of the current example is to illustrate the simplicity and effectiveness of the
wavelet transform when detecting LRD. Let’s consider once again the US investor from the
previous example and assume that his/her investment horizon is 1 year. Hence, based on
the latter analysis he/she decides to include in his/her portfolio Bulgarian common equity.
As in the first example the respective indices will be used for representatives of the
domestic (US) and international (Bulgarian) common equity asset classes. For the purpose
of the current analysis is used daily sampling rate as the LRD estimation procedure
requires significant number of observations.
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Figure4. S&P 500 log-return series (a), SOFIX log-return series (b), Logscale diagram
corresponding to S&P 500 log-returns (c), Logscale diagram corresponding to SOFIX logreturns (d).
The indices’ closing prices spanning form 1-Jan-2002 to 1-Jul-2013 are transformed
into log-returns and are graphically presented on Figure 4 (a) and (b). The the Mallat
algorithm is utilized to the log-return series and the logscale diagrams (Figure 4 (c) and
(d)) are constructed. The
and the
unbiased estimate of

axis of the logscale diagram corresponds to the octave

axis corresponds to the variable

, which is an

. The log-scale diagram is very informative tool,
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because one could easily determine if linear relationship is present. From Figure 4 (c) and
(d) it is easily seen that the values of
straight line, hence linear relationship is present.

are scattered approximately in a

However, there is an important difference. From Figure 4 (d) it might be seen that
the slope of coefficient is positive, i.e.
, which means that SOFIX return
series are characterized by LRD. On the other hand, Figure 4 (c) indicates negative slope
coefficient hence
, which means that S&P 500 return series are characterized by
mean-reversion. This conclusion is important not only from the market efficiency
perspective, but also from diversification point of view. Long memory, as opposed to
mean-reversion, implies that the investigated time series is characterized by longer
periods of deviations from its expected value.
Table1. Fractional differencing parameter estimates for S&P 500 and SOFIX log-returns.
S&P 500

0.1262

SOFIX

-0.0905

The estimated values of the fractional differencing parameter for the log-return
series of S&P 500 and SOFIX are obtained through weighted linear regression and are
presented in Table 1. Those values as already discussed confirm that log-returns of
SOFIX are characterized by LRD and the log-returns of S&P 500 are characterized by
mean-reversion.
5. Conclusion
The current paper presents two important application of the wavelet transform to the
portfolio management. The first application utilizes the continuous wavelet transform in the
process of asset classes’ specification. As shown by the empirical example, the wavelet
analysis provides valuable information, which cannot be obtained by inspection of the
correlation coefficient. The second application engages the discrete wavelet transform in
the process of preliminary data analysis. It illustrates how the wavelet apparatus could be
used in order to reveal statistical data characteristics that should be considered when the
portfolio expected return is modeled.
References
1. The contribution of wavelets to the analysis of economic and financial data.
Ramsey, J. 1999, Philosophical Transactions of the Royal Society of London A, Vol. 357,
pp. 2593-606.
2. Gençay, R., Selçuk, F. and Whitcher, B. An Introduction to Wavelets and Other
Filtering Methods in Finance and Economics. New York : Academic Press, 2001.
154

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 2(7)/2013

ISSN 1314-0582

3. Wavelets in economics and finance: past and future. Ramsey, J. 3, 2002, Studies
in Nonlinear Dynamics & Econometrics, Vol. 6, p. Article 1.
4. A theory for multiresolution signal decomposition: the wavelet representation.
Mallat, S. 1989, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 11,
pp. 674-93.
5. Percival D.B. and Walden A.T. Wavelet Methods for Time Series Analysis.
Cambridge : Cambridge Press, 2000.
6. Maginn, J., Tuttle, D., Pinto, J. and McLeavey, D. Managing Invetment Portfolios:
A Dynamic Process (CFA Institute Investment Series). 3rd. Hoboken, New Jersey : John
Wiley & Sons, Inc, 2007.
7. The continuous wavelet transform: a primer. Aguirar-Conraria, L. and Soares,
M.J. 2011, NIPE Working Papers from NIPE - Universidade do Minho, WP 16/2011.
8. Country versus region effects in international stock returns. Brooks, R. and Del
Negro, M. 4, 2005, Journal of Portfolio Management, Vol. 31, pp. 67-72.
9. Estrada, J., Kritzman, M. and Page, S. Countries versus industries in emerging
markets: a normative portfolio approach. s.l. : EFMA 2004 Basel Meetings Papers, 2004.
10. Country and industry factors in returns: evidence from emerging markets'
stocks. Serra, A.P. 2, 2000, Emerging Markets Review, Vol. 1, pp. 127-51.
11. International portfolio diversification: US and Central European equity markets.
Gilmore, C. and McManus, G. 1, 2002, Emerging Markets Review, Vol. 3, pp. 69-83.
12. The evolution of stock market efficiency over time: a survey of the empirical
literature. Lim, K.P. and Brooks, R. 1, 2011, Journal of Economic Surveys, Vol. 25, pp. 69108.
13. Testing for long-range dependence in world stock markets. Cajueiro, D.O. and
Tabak, B.M. 2008, Chaos, Solutions & Fractals, Vol. 37, pp. 918-27.
14. Self-similarity and long-range dependence through the wavelet lens. Arby, P.,
Flandirn, P., Taqqu, M.S. and Vietch, D. s.l. : Birkhaeuser, 2003, Theory and Applications
of Long-range Dependence, pp. 527-56.
15. An introduction to long-memory time series models and fractional differencing.
Granger, C.W. and Joyeux, R. 1, 1980, Journal of Time Series Analysis, Vol. 1, pp. 15-29.
16. Fractional differencing. Hosking, J.R.M. 1, 1981, Biometrika, Vol. 68, pp. 16576.

155

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 2(7)/2013

ISSN 1314-0582

EFFICIENT RANDOM NUMBER GENERATION FROM PROBABILITY
DISTRIBUTIONS FOR FINANCIAL MODELLING
Stanimir Ivanov Kabaivanov 1
Abstract: In this paper we pursue to analyze different aspects of frequently used
random number generators. Although random number generation is frequently considered
a trivial task that can be accomplished by using out-of-box solution, the quality of random
number source can significantly influence the accuracy of end results. We consider how a
random generator can be examined, qualified and tested for effectiveness. A test of
frequently used Mersenne twister pseudo random generator algorithm is also conducted to
demonstrate if its fit for use in a financial simulation.
Keywords: financial modelling, random numbers, PRNG, probability distributions;
JEL Classification: G17, G30
1. Introduction. Why random generation is important?
Random generation is an important element of virtually every financial simulation.
However it is frequently considered either a trivial task or something that is dedicated to
(therefore not subject to further analysis) the software libraries that researchers rely on.
While one can argue that the quality of the research tools is of great concern for software
developers, the problems that may follow the use of a bad random generation fall far
beyond the area of software development. Knuth (Knuth, 1981) in his widely used book on
algorithms and programming even advises to always check and replace the standard
random generation functionality with a proven one.
A random generation algorithm to be used in a financial modelling is important
because of two reasons:
The purpose that it is used for and how it influences in logical way (e.g. depending
on model components and their relations) the accuracy of final results.
Random number generation procedures are used in financial modelling for a wide
range of computationally intensive tasks like probability estimation, random event
simulation, randomized selection/assignment.
The scope of modelling and desired precision that is influenced by genuine
characteristics of the random generator like producing numbers that have no consecutive
correlation and cannot be guessed in advance.
Depending on the scope of modelling and desired precision random generators are
subject to different requirements that result in varying complexity and speed of number
generation process. Therefore selecting a random number generator that does not comply
with the requirements of the model may result in producing inferior or completely useless
1

stanimir.kabaivanov@gmail.commailto:marianmilev2002@gmail.com
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results. One popular example of scope and strict requirements is encryption where
dedicated standards like RFC4086 (Group, 2005) exist to specify requirements to be met
by random generation processes.
2. Random generator types and algorithms
There are different methods to classify random number generators as Clyde and
Stamp point out in (Clyde & Stamp, 1998). However for a typical use in financial simulation
we can have a reduced number of critheria that are able to sufficiently identify the quality
and applicability of a random number generator.
Table. 1: Random number generator classification.
Classification critheria
Generation method

Random number generator
types
Physical generators
Compuational generators

Source of random numbers

True random number generator
(TRNG)
Pseudo random number generator
(PRNG)

Compulational algorithm
(valid for PRNG)

Linear congruental generator
Mersenne Twister generator
Multiple-with-carry generator

Distribution of generated
numbers

Uniform distribution
Non-uniform distribution

Description
Classification based on this critheria determines if
random number generation is linked to a physical
device or process or if it is a result of a deterministic
computational algorithm.
This classification critheria is similar to the first one
with the notable exception that the most important
feature is if random generation can demonstrate
non-deterministic and aperiodic characterstics
(which are important features of true random
generators).
This critheria is particularly important for financial
simulations since most of the time one has to stick
with a PRNG. Therefore the most significant issue
about this critheria is to make sure that selected
computational algorithm provides sufficiently large
period and sufficiently low determinism.
Most random number generators (especially those
that are implemented with a computational
algorithm) aim to generate uniformly distributed
random values. Therefore in order to have values
that follow non-uniform distribution, financial
modelling applications have to apply additional
transformation procedure on generated numbers.

The main purpose of this classification is to be able to quickly figure out broad
characteristics for a given random number generator. For example a PRNG is expected to
be portable and flexible (which means can be used on different platforms, without special
attached hardware or access to network resources) at the expence of determinism (which
means that a sequence of numbers can be reproduced with some knowledge on the
computational algorithm) and periodicity (which means that a sequence will be repeated).
In this paper we will analyze mostly the behavior of pseudo random number generators
because they are widely used in financial simulations and due to the fact that within this
group of computational algorithms determinism and periodicity can vary greatly.
3. Pseudo random number generators
Computational algorithms for generation of random numbers have quite a long
history, starting with middle-square method described in XII century (Ekeland, 1996) and
later re-used by Neumann (Neumann, 1949/1951). Besides being the first, the middle-
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square method also demonstrates the importance of the starting point (the so called
“seed”) which is the initial values of the data used in the computational algorithm that
generates random numbers.
In this paper we analyze one of the most widely used computational algorithms for
pseudo random number generation – Mersenne twister. Algorithm was first suggested by
Matsumoto and Nishimura in (Matsumoto & Nishimura, 1998) and has been designed to
overcome some of known issues with other computational algorithms. Mersene twister
optimizations have been suggested by Singla et. all (Singla & M. Hall, 2008) for
computational finance and since this algorithm is already default for a wide range of
programming languages (including C++11 (std::mersenne_twister_engine) ) it deserves a
special attention. For financial modelling the following properties of the algorithm are
important:
•
a very long period of 219937-1, which is considerable larger than periods of other
computational algorithms (for example linear congruental random number generator).
•
output of the generator can pass different randomness tests including a known
Marsaglia test suite available online (The Marsaglia Random Number CDROM including
the Diehard Battery of Tests of Randomness).
•
every bit combination of the 232*k available (0<k<623) will occur the same time in a
period (with the exception of bit combination that contains only zeros). The limit of 623 for
k is due to the size of the state vector that Mersen twister algorithm has. This characteristic
actually satisfies a k-distribution test and detailed definition and description of k-distribution
test is available in (Matsumoto & Nishimura, 1998).
•

random numbers produced by the algorithm are uniformly distributed.

The last property of Mersene twister algorithm means that financial models that
require numbers with a specific distribution would need to apply additional transformation
on PRNG output in order to get non-uniformly distributed results. There are two ways to
implement a transformation from uniformly distributed random numbers to numbers that
are based on probability density function:
•
inverse transform sampling is based on inverting the cumulative distribution function
of the target (desired) distribution, mapping uniformy distributed values to probabilities
(e.g. rescaling them into the interval [0,1]) and then computing the transformed value from
target distribution corresponding to scaled value.
Therefore if we have a value

that is generated from Mersenne twister PRNG

algorithm and is uniformly distributed, we can transform it to obtain value
distributed as p(D):

that is

158

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Since

Том 2(7)/2013

ISSN 1314-0582

is actually the cumulative distribution function, by finding the

inverted function of it we can use it to calculate

out of uniformly distributed values for

(and ). As Kloeden and Platen point out in (Kloeden & Platen, 1992) it is not always
possible to find the inverted function in a closed (analytical) form, which may result in loss
of efficiency when performing the transformation. In cases where execution speed is
critical for the simulation inverse transform sampling and final results need to be normally
distributed an optimization suggested by Box and Mueller (Box & Muller, 1958) can be
applied.
•

accept-reject method is based on generating different values

respective value
that lies on the probability curve of a distribution
an “wrapping” distribution and satisfies:

Then for each generated value

and calculating the
that serves as

multiple uniformly distributed numbers are

generated and checked if they lie within the interval of
. Values that are within this
interval and accepted while others are rejected (hence the name of the method). Since the
wrapping distribution
includes the target distribution
with a uniformly distributed
values we will have cases that are accepted and cases that are rejected.
Acceptance-rejection method also has an optimized implementation for generating
normally distributed random values which was proposed by Marsaglia and Tsang
(Marsaglia & Tsang, A fast, easily implemented method for sampling from, 1984) and later
also refined by them (Marsaglia & Tsang, 2000) and is often referred to as “ziggurat”
algorithm. Since elaborate description of this method falls beyond the scope of this article,
we shall not discuss it in details.
4. Testing pseudo random generator algorithms
The most important tests a pseudo random generator has to pass is the one for
randomness of the output or put in a different way – how good it resembles a truly random
sequence without recognizeable patters or regularities. There are a lot of tests available,
both naive and complex algorithms like for example Pearson chi-squared test1, Monobit
test2, Wald-Wolfowitz test3 and Spectral test4, that aim at checking for determinism and
periodicity in a PRNG. However from the point of view of a financial modelling the exact
characteristics of a random generator all converge to one point – is it really good in
providing output that fits well enough inside a desired probability distribution. Since widely
1

Randomness tests based on Pearson chi-squared are actually statistical hypothesis tests.
Monobit test aims to count the number of 1 and 0 bits in the binary representation of the generated numbers and check
if the actual count is close to the expected theoretical number.
3
Wald-Wolfowitz test also turns its attemtion to binary representation of generated output, but instead of counting the
number 1 and 0 bits it compares the number of transitions between 1 and 0 to the expected theoretical value.
4
Spectral tests are applied to check the quality of linear congruence generators. Spectral test tries to determine how
can fill up n-dimensional space.
dense a sequence of n random numbers
2
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used computational algorithms have already been studied and their theoretical limits are
well known, for people doing financial modellig and simulation the main question is if their
definition of “well enough” is satisfied by the PRNG computational algorithm that they
employ in the research.
In order to verify how close a generated random number sequence fits a target
distribution we have decided to use also Anderson-Darling test. One of the main
advantages of A-D test is that it can be used not only to check for deviations between
actual data theoretical values calculated from distribution probability function, but also can
be employed in estimatic distribution parameters (that is in case it is used for testing
against a predetermined set of distributions). This has been been confirmed by Stephens
(Stephens, 1986) who points out Anderson-Darling test is a very powerful and convenient
technique for normality checking.
Another important feature of Anderson-Darling test as quality critheria is that it puts
more emphasys on tail values in the distribution (respectively in the observed values)
which very important for simulations that employ non-symmetrical distributions or try to
evaluate the effect of extreme but rare cases. This emphasys on the tail values follows
from the way that distance between tested and empirical distribution function is measured:

where
is cumulative distribution function of the tested distribution
is cumulative distribution function of the empirical data (in this particular context the output of PRNG algorithm
that has also gone through inverse sampling or acceptance-rejection procedure).

5. Numerical results
In this study a widely used C++ implementation of a random number generation that
uses Mersenne twister PRNG has been selected – Boost Random library (Boost Random,
2013). Then a simple C++ application was created to generate a set of random values
based on target distribution and save them in a file. Mersenne twister random number
generator that is also delivered with Boost libraries has been used as PRNG engine for the
application, thus avoiding pitfalls and problems with standard C++ runtime random
generation routines. The choice of C++ for the test was due to the following two reasons:
•
C++ is used for a broad range of financial simulations for its speed and flexibility as
general purpose language. Boost libraries are proven by use and are also accepted as a
sample of high quality product.
•
Generated examples and code are portable and can be used in different
environments and for different purposes. All of the code components used in testing
procedure are open source which means that all steps can be reproduced and do not
depend on some hidden or proprietary algorithm modifications.
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Test has been conducted under the following conditions:
•
10 000 samples for each try, because this is a usual starting point for different
financial simulations and computational models
•

Generation of two data sets for each try with:
o standard normal distribution (mean 0 and standard deviation 1) with
probability density function

.

o triangular distribution with minimal value of -10, maximum value of 10 and
most likely value of 0. In this case the probability density function is:

•
After all 10 000 samples have been generated, they are run through AndersonDarling test to verify if they are really drawn from normal/triangular distribution. In order to
avoid deficiencies in A-D testing procedure we have used Crystal Ball, since it is an
independent implementation and has also been proven by use.
In order to generate random values that are drawn from a distribution Boost random
implementation uses inverse transform sampling. Reference implementation for normal
distribution can be found in (Normal Distribution, 2013). Implementation snippets are
shown in Table 2.
Table. 2: Random number generation code with Boost and Mersenne twister PRNG.
Normal distribution implementation
TRealValue rwNormalDistribution::getRandom()
{
static TRandomGenerator rng;
boost::normal_distribution<TRealValue> dst(this->mean(), this->sd());
boost::variate_generator<boost::mt19937&,
boost::normal_distribution<TRealValue> > die(rng, dst);
return die();
}
Triangular distribution implementation
TRealValue rwTriangularDistribution::getRandom()
{
static TRandomGenerator rng;
static boost::triangle_distribution<TRealValue> dst(lower(), mode(), upper());
static boost::variate_generator<boost::mt19937&,
boost::triangle_distribution<TRealValue> > die(rng, dst);
return die();
}

TRandomGenerator type is implementation of Mersenne twister (mt19937).
Running both normal distribution and triangular distribution implementation brought
the results described in Table 3.
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Table. 3: Random number generation code with Boost and Mersenne twister PRNG.
Distribution parameters
Normal distribution
10 000 samples

Expected (Target) values
Mean: 0
Std. dev: 1.0

Triangular distribution
10 000 samples

Min: -10
Mean: 0
Max: 10

Normal distribution
100 000 samples

Mean: 0
Std. dev: 1.0

Triangular distribution
100 000 samples

Min: -10
Mean: 0
Max: 10

Anderson-Darling fit values
Mean: -0.0093
Std. dev: 1.00824
A-D fit: 0.3539
Min: -10.078
Mean: 0.126
Max: 10.06
A-D fit: 0.2110
Mean: 0
Std. dev: 1
A-D fit: 0.1349
Min: -9.999
Mean: 0.02
Max: 10.02
A-D fit: 0.6169

Figure 1 shows both distributionst that have been received from Crystal ball batch fit
procedure.

Figure 1. Normal and triangular distribution fit based on Andreson-Darling parameter fit
and generater random numbers
We should note that this test scenario tests not only the generation of random
numbers by Mersenne twister algorithm but how good the output is when it comes to
combining the features of the PRNG implementation and subsequent inverse transform
sampling. Table 3 underlines two important issues – that a sample size of 10 000 may not
be as large as it seems when it comes to discrepancies between generated values and
expected values from targeted distribution; and that sampling procedure that creates nonuniformly distributed values should also be checked with care. The results have shown
that Boost implementation for normally distributed random values works very well, while in
the case of triangular distribution the distance betwenn actual distribution of the generated
values and the expected (targeted) one does not decrease that much with the increase of
sample size.
Discussion
The experiments have demonstrated that pseudo random generators can be used
successfully as a part of financial simulations and modelling frameworks that need
numbers drawn from a predefined distribution. The ease of use and portability of PRNG
implementations however should not be mistaken for their true random behavior. In
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particular this study has shown that a random generator has important role in building and
testing financial models therefore PRNG should not be taken for granted and used without
explicit check of its features and quality. Testing Boost implementation of Mersenne twister
algorithm and inverse sampling that is part of Random library have shown that generated
output fits closely to the expectations and can be used successfully for building financial
models and simulations. In case very high precision is required, then researchers should
try to use as many samples as feasible and also keep in mind that discrepancies between
actually generated numbers and targeted distribution may differ across different probability
distributions.
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ACCURATE VALUATION OF FINANCIAL OPTIONS BY EFFICIENT
SIMULATION OF PROBABILITY DISTRIBUTIONS
Stanimir Kabaivanov 1, Veneta Markovska 2, Mariyan Milev 3
Abstract: In this paper we analyze possible implementations and applications of
Ornstein-Uhlenbeck (O-U) process and probability distributions for valuation of option
contracts. Based on specific features and types of options we specify the advantages and
disadvantages of O-U based simulation for using it as a universal method to asses
different financial options. Implementation of a simulation code that uses pseudo random
number generation is suggested and tested to confirm its accuracy and effectiveness in
providing results that comply with and are very close to theoretically computer values for
an Ornstein-Uhlenbeck process.
Keywords: financial modelling, option analysis, probability distributions, stochastic
processes, Ornstein-Uhlenbeck;
JEL Classification: G17, G30
1. Option contracts and option valuation
Option contracts have a long history dating back to ancient Greece and contracts
for olive presses for oil production (Taleb, 2012). Although historical examples of their
usage are sporadic and not very sophisticated they indicate that importance and economic
advantages of option contracts have been known and exploited for a long time.
Contemporary financial markets employ option contracts in numerous ways and for
varying purposes. Regardless of the numerous use cases that involve options, there are
several features that can be used to describe and eventually value an option contract:
•
Information on the type of obligation and counterpart rights that are embedded in
the contract. A common classification of options, with regard to this feature is for call
(contract that secure the right to buy an asset at a predefined price and within a specified
period) and put (contract that secures the right to sell an asset at a predefined price and
within a specified period).
•
Information on the quality and quantity of the underlying asset that it used to
negotiate the right and obligation.
•
Information on the time period in which the obligation and respective right are in
effect.
•
Information on the execution or strike price which for a call would determine the
price at which underlying asset can be bought or for a put – the price at which the
underlying asset can be sold.
stanimir.kabaivanov@gmail.commailto:marianmilev2002@gmail.com
veneta@markovska.com
3
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•
Information on the option style, which specifies whether an option can be executed
at any time prior to expiration date (American style), only at the expiration date (European
style) or when the value of an option hits a predefined amount (capped style).
•
Information on settlement price, conditions and currency. Although options may be
specified in a different with regard to these parameters, within this paper we will consider
mainly options that allow to be settled in cash (e.g. do not require physical delivery of the
underlying asset) and in the same currency that contracts are bought and sold.
Depending on the option contract and underlying asset type, there could be also a
set of allowed adjustments for standard contract parameters. Adjustments are discussed in
details in (Clearing, 1994) and not further examined in this paper.
Each of the described characteristics is important for calculating the option value –
the premium that a buyer of the right has to pay to the counterparty. We can specify the
effect that a characteristic has on the option value using purely logical and economic
arguments (like for example that increase in the volatility of the underlying asset price
would increase the value of an option, since it increases the potential gain, while downside
is limited). However providing high precision quantitative representation of changes in
option contract value is difficult because of four major reasons:
•
a change in option value (typically observed through a proxy like change of quoted
option price) is typically a result of simultaneous change in multiple environment
parameters. Therefore for each change additional calculations have to be done in order to
calculate that fraction of the value change that is due to a specific factor.
•
a model for option value, especially if it tries to express it in a closed-form formula,
will usually include several restrictions that may not be present in real markets. Therefore
the obtained results will differ from observerd behavior, the higher the difference the
stronger the model assumptions are.
•
providing a precise estimate for some parameters like volatility of the underlying
asset price may be far from perfect, partially due to the fact that historical data is used.
Since available historical data may not be representative for true volatility (or in the
extreme case the data may not be sufficient or present at all) estimates will only introduce
additional bias in the calculated option value.
•
there are option types which value is path dependent, which means that during
valuation it is necessary to obtain not just point-estimates of environment parameters but
also the way that these parameters change. For example an Asian option type (Vecer,
2002) has its value computed based on average of the underlying asset price. Lookback
and barrier options (Kou, 2008) are also notable examples for a path dependency.
Limitations of closed-form models can be relaxed by using a simulation and
computational methods, while path dependency can be resolved by trying to figure out
what kind of process is followed by the underlying asset price. In this paper we
demonstrate the use of probability distribution and asset path simulation as tools for
calculating option value.
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2. Asset path simulation and mean reversion.
There are many different ways to value an option contract, each with its own
advantages and limitations. For a practicioner however the abundance of methods does
not necessarily means ease of use. As Tilley (Tilley, 1994) points out simulation methods
offer a generic approach that is consistent and applicable to different option types. Here by
consistency it does not mean that exactly the same simulation model is used for valuation
of different options, but rather than a general rules of approaching the problem exist that
can be adjusted with regard to specific contract features.
We can describe the process of option valuation through simulation techniques as
generation of a finite set of samples

and estimating the option contract value under each

scenario (element of ). Therefore the valuation can be represented with the following
transformation sequence:

denotes the value of the option contract (either positive number of 0) under generated sample/scenario
where
Effectively a sample/scenario generates an estimate of the underlying asset price and parameters.

.

In case of a path dependent option, the transformation can be modified to match the
fact that we need not just a single value for the underlying asset price, but also estimates
of the intermediate points describing how this final underlying asset price has been
reached.

where

represents a single path, which in case of a finite number of time intervals would be:

Valuation of path dependent options requires generation of multiple samples for
each path, and multiple paths for the overall premium calculation. Therefore the individual
sample

indicates the underlying asset price (or respective parameters) from simulation

interation at time slice . Besides additional samples that need to be generated, path
dependent valuation also needs a different transformation when calculating the option
value for each path. This is necessary because option typically can be excersized only
once and excersizing it at a given time slice would automatically mean that its value drops
to 0 for all consecutive time slices of the respective path.
Sample generation step is crutial for the accuracy and usability of obtained final
option value estimate. Therefore the selection of rules that drive the sample generation
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has to be done carefully and with respect to economic and financial characteristics of both
the underlying asset and the option contract. In this paper we analyze one class of
processes that can be used to generate asset paths – mean-reverting processes. The use
of mean-reverting processes to describe changes in the underlying asset prices is justified
whenever we can observe that there is a positive “drift” in case price is under its average
or equilibrium level of

(e.g.

) and negative “drift” whenever the price is above

(
). Although with such behavior the price
some special characteristics that have to clarified:

servers as attraction point there are

•
average or equilibrium price does not have to be constant or stay the same for the
observation period.
•
reverting to the price of
does not happen instantaneously, but it takes time.
Therefore for a mean-reverting process one of the main issues is to determine the
absolute value of the “drift” as it specifies how long it takes before equilibrium price is
reached. In case required time is too large or simply longer than the analyzed investment
horizon relying on mean-reversion nature of the asset price movement may not be
justrified and improve valuation.
•
mean-reversion is subject to some constraints that depend on the characteristics of
the underlying asset. For example, in case of a common stock the process is clearly
interrupted once a company goes bankrupt, it is dissolved and the stock price hits the
theoretical low of 0.
When combined, these characteristics can impose limitations on the use of meanreverting processes in order to generate sample cases for the simulation. We do not
further analyze these limitations or the justification of mean-reversion behavior. Additional
information on mean-reversion in actual market changes can be found in (Manzan, 2007)
and (Spierdijk, Bikker, & van den Hoek, 2011).
3. Ornstein-Uhlenbeck process.
Ornstein-Uhlenbeck process, also referred to as “O-U” is one of the common
choices for modelling mean-reverting dynamic activities. It is capable or representing a
“drift” toward a long-term average or equilibrium value and can be described with only
three parameters and a stochastic differential equation:

where:
is positive and represents the speed of mean-reversion;
is the average/equilibrium value that the process reverts to;
is also positive and measures the volatility;
is a Wiener process.

This definition is typically the standard one used for specifying Ornstein-Uhlenbeck
process, although as Smith (Smith, 2010) denotes there are two common modifications
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that are used in order to prevent the process from going negative (as typically we would
not have a negative underlying asset price):
•
modulation of volatility parameter as it is done in Cox-Ingersoll-Ross model of
interest rates (Cox, Ingersoll, & Ross, 1985) where the stochastic differential equation is
modified to:

•

using a log of the asset price (therefore modelling

instead of )

Except for using the standard or modified form of O-U process, the second
important step is to provide a reliable estimate for process parameters. There are two
standard ways to approach this task - by using either least square regression or maximum
likelihood methods. Parameter estimation is described with more details in (Smith, 2010)
and will not be further discussed. In this paper we assume that unbiased parameters have
already been calculated and are available.
Once parameters are known, for the goals of process simulation we need to use
discrete time intervals in order to represent different steps in the underlying asset price
evolvement. If we denote the timer interval as
change would be:

As we have all the preceding values of

then the formula used to represent

in a financial simulation (since we

always have to start with a known value of
this forumula gives us an easy to use
procedure for finding the value of the underlying asset price in the next time period.
Furthermore as argued by Gillespie (Gillespie, 1996) the timer interval can be selected in
accordance with simulation requirements.
Option valuation can them be performed on each step, comparing the obstained
underlying asset price with the option strike price and making a decision whether to
execute the option or not. As already mentioned for path-dependent simulations a special
care has to be taken in order to make sure that execution happens only within the number
of times allowed in the contract (which is typically only once).
4. Calculation and numerical results.
For numerical test of Ornstein-Uhlenbeck process simulation we have created a
C++ application with two distinct modules:
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a module for Wiener process simulation. This module is responsible for calculating

the values of the Wiener process -

.

•
a module for O-U process simulation using formula (6) using also the output of the
first module.
For the generation of Wiener process values we have employed a Mersenne twister
random number generator implementation (mt19937) and then a Box-Muller transform of
the obtained uniformly distributed values (Box & Muller, 1958). The transformation is
required since we need to obtain random values that are independend and normally
distributed.
In order to compare the efficiency of O-U process simulation we have conducted
several tests, multiplying the number of steps (e.g. time intervals in which the examined
asset price is allowed to change) by ten each time. For each separate test we compare the
mean and variance values that have been calculated from the generated data with those
that are computed theoretically. All numerical tests are done using standard C++ data type
double with Microsoft Visual C++ 2010 compiler. For applications that require higher
accuracy in individual computations, a specialized floating point type library can also be
used. A sample Ornstein-Uhlenbeck process has been tested with parameters shown in
equation (7).

Table. 1: Ornstein-Uhlenbeck process simulation with different number of steps (time
intervals).
Simulation steps

Step 1

10

100

1000

10000

100000

1000000

Analytical mean

0.221199

0.221199

0.221199

0.221199

0.221199

0.221199

0.221199

Simulation mean

-4.15E-05

0.272522

0.202354

0.218822

0.222322

0.220719

0.220954

Analytical variance

0.035412

0.035412

0.035412

0.035412

0.035412

0.035412

0.035412

Simulation variance

0

0.039795

0.030901

0.035356

0.035997

0.035659

0.035484

As Table 1 demonstrates, the convergence between analytical and experimental
values is quite good. Even with simulation steps of 10 000 we have quite close values
which means that the simulation can be used not only for scientific and educational
purposes but also for applications that require swift response and highly optimized
calculations.
The analytical mean and variance values have been calculated using parameters
from equation (7):

170

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 2(7)/2013

ISSN 1314-0582

Figure 1. Comparison of theoretical and computer mean (left panel) and variance
(right panel) values for Ornstein-Uhlenbeck simulation with different number of steps
Figure 1 shows in graphical way the difference between theoretical and calculated
values. It also demonstrates that the differences are significant with cases where we have
number of steps of 10 000 or less. For a modern CPU this number of iterations is a really
small one which means that the suggested O-U approach and implementation can be
used for practical valuation of option contracts. It should be noted that valuation of an
option contract requires one additional step (which is not shown in the table and graphic
for the O-U simulation) but this step is typically of low computational complexity and can
be performed very fast.
Use of Ornstein-Uhlenbeck process has not only pure technical advantages. It can
be used to incorporate information and results from different financial analysis sources.
Typically this is part of the parameter estaimation stage and can be used to take
advantage of fundamental analysis of the underlying asset (which would help determine
the equilibrium value of ). Much in the same way market shocks and price jumps can also
be included in the analysis through
parameter, which makes simulations eligible for
checking them against real market data (which itself is the ultimate test for efficiency and
applicability).
Conclusions
In this paper we have provided a detailed description of Ornstein-Uhlenbeck
process and how it can be used for valuation of option contracts. A test implementation in
C++ programming language demonstrated that simulations with relatively low number of
repetitions are good enough as approximation of theoretical O-U parameter values. This
makes it possible to build on top of process simulation complex valuation models that work
for a wide range of real-life option contracts. Due to computational efficiency it is also
possible to employ Ornstein-Uhlenbeck process simulation in areas which require fast
response and close-to-real-time calculation. When combined with appropriate parameter
estimation the valuation is able to include knowledge and information from different types
of financial analysis which contributes to the effectiveness and accuracy of the whole
process.
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ФРАКТАЛНА СТРУКТУРА И ФИНАНСОВА ПСИХОЛОГИЯ НА
ФОНДОВИТЕ ПАЗАРИ – ВЪЛНОВИЯТ ПРИНЦИП НА ЕЛИЪТ.
Искрен Пенчев
FRACTAL STRUCTURE AND FINANCIAL PSYCHOLOGY IN STOCK
MARKETS – THE ELLIOTT WAVE PRINCIPLE.
Iskren Penchev
Резюме: Целта на настоящата публикация е да изясни характеристиките
на едно конкретно направление от финансовата психология, а именно –
Вълновият принцип на Елиът, които след това да бъдат оценени от гледна
точка на икономическите категории и понятия. Извършеният анализ показва, че
икономиката не разполага с инструменти, които да потвърдят, или отхвърлят
неговата валидност. В този смисъл, той би следвало да бъде използван чрез
разбиране, отколкото като доказуема и безусловна истина.
Ключови думи: вълнови принцип на Елиът, икономика, финансова
психология.
JEL Code: G15
Abstract: The purpose of this article is to clarify the characteristics of a particular
field of financial psychology - namely, the Elliott Wave Principle, which after that are
evaluated in terms of the categories and concepts used by economic theory. The analysis
shows that economic theory does not have the tools to confirm or deny its validity. In this
sense, the Elliott wave principle should be used by understanding rather than an
unconditional truth.
Keywords: Elliott Wave Principle, economics, financial psychology.
JEL Code: G15
Вълновият принцип на Елиът е открит и изведен от Ралф Нелсън Елиът през
1930 г. Успешен счетоводител в своята кариера, той е принуден да се пенсионира
преждевременно на 58-годишна възраст поради инвалидизиращо заболяване.
Нуждата от занимание, което да ангажира ума му в процеса на лечение, насочва
цялото внимание на Елиът към изучаване на промените на фондовия пазар. Именно
в този период той извежда емпирично принципите на вълновата структура, която
според него се разгръща в реално време на пазара на акции 1. В същото време и
1

Prechter, Robert R., Jr., ed. "R.N. Elliott's Masterworks." Gainesville, GA: New Classics Library, 1994, pp. 17-68.
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други привърженици на техническия подход към финансовите пазари се опитват да
формулират теории за цикличността (Чарл Дау и Уилям Ган), но в най-голяма степен
завършена теоретична система (и до ден днешен) успява да формулира именно
Елиът. В резултат на неговите пионерски изследвания, днес хиляди
институционални и индивидуални инвеститори, портфолио мениджъри и трейдъри
използват Вълновия принцип като инструмент при вземане на своите решения на
финансовите пазари.
По своята същност Вълновият принцип на Елиът представлява подробно
описание на начина по който групи от хора действат, водени от цикличните
промените в масовата психология от оптимизъм до песимизъм, създавайки по този
начин специфични и измерими модели. Най-видимо тези психологични промени и
последвалите модели могат да бъдат идентифицирани на финансовите пазари,
където психологията на инвеститорите се проявява под формата на ценовите
флуктуации. В този смисъл, Вълновият принцип „измерва“ настроенията на
инвеститорите, които според Елиът и неговите последователи са истинския двигател
на фондовия пазар. Когато повечето хора са оптимисти за бъдещето те купуват
акции, което резултира в по-високата им цена и обратно – когато са песимисти,
хората продават акции, което води до спад в цените им. Ако даден анализатор или
участник на пазара може да идентифицира повтарящите се ценови модели и да
определи на какъв етап се намира пазарът в момента, то тогава той ще може с
определена доза вероятност да прогнозира каква ще бъде бъдещата посока на
ценовите промени.
Вълновият принцип на Елиът се прилага посредством идентифицирането на
графични модели в динамиката на цените, наричани още вълни (Фигура 1).
Последните от своя страна могат да бъдат „импулсивни“ и „корективни“.
Импулсивните вълни се състоят от пет подвълни (номерата 1, 3 и 5) и са насочени в
посока на тренда от по-голям мащаб (римските числа). Корективните вълни (номера
2 и 4) са разделени от три подвълни (A, B и C) и са в посока противоположна на
тренда от по-висок порядък. Както се вижда на Фигура 1, основните ценови модели
формират пет и три-вълнови структури от по-голям мащаб (по-дългосрочен тренд). В
цялостен вид вълновата структура представлява 8 вълни – 5 (импулсивни) в посока
на тренда и 3 (корективни) в противоположната посока. Елиът е идентифицирал
вълновата структура посредством наблюдение и тя се приема за валидна a priori.
Както стана ясно от предходния абзац, завършена вълнова структура (от 8
вълни) конструира първата вълна от по-висок порядък (Фигура 1). Така Елиът на
практика създава представата за динамиката на цените на финансовите пазари като
фрактална структура.
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Фигура 1 – Структура на вълните на Елиът.

Източник: Socionomics Institute.

За разлика от самоидентичните фрактали (Фигура 2А), чиито части са напълно
идетични с цялото, с изключение на размера им и неопределените фрактали
(Фигура 2Б), които се отличават с неправилните си пропорции на всички нива, Елиът
предлага модел на фрактална структура, представляваща междинна спецификация.
Въпреки вариращитите граници, съставните форми (вълни и подвълни) на
вълновата структура в определени пропорции са копия на по-големите форми.
Вълните на Елиът имат специфични количествени пропорции, както
самоидентичните фрактали, но те са неограничени по отношение на абсолютните си
характеристики, по подобие на неопределените фрактали. Съвременниците на
Елиът именуват тази форма „стабилен“ фрактал1.
Фигура 2 – Фрактални структури.
А) Самоидентични фрактали;

Б) Неопределени фрактали;

Източник: Socionomics Foundation.

1

За разлика от Елиът, Манделброт достига в своите изследвания до заключението, че финансовите пазари
наподобяват по-скоро непределени фрактални структури. Виж Mandelbrot, B., „The Fractal Geometry of Nature.“
New York: W.H. Freeman, 1988.; Mandelbrot, B., "The Variation of Certain Speculative Prices", The Journal of Business,
Vol. 36, No. 4, 1963, pp. 394 - 419.
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Както вече бе споменато, основната форма на Вълновият принцип е
повтаряща се поредица от 5 вълни в посока на тренда и 3 в противоположна посока,
като номерата на съответните вълни от различните мащаби отразяват поредицата
на Фибоначи (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, и т.н). Тя започва с 1-ца и всяко следващо
число е сбор от предходните две. Отношението между отделните елементи в
поредицата (0,618034) съответства на т. нар. число „Фи“. Последното, заедно с
поредицата на Фибоначи са открити повсеместно в най-различни природни форми
(Фигура 3), вариращи от структурата на ДНК, до физиологията на някои животински и
растителни видове. През последните години се забелязва засилен интерес към
приложенията на числата на Фибоначи върху фундаментални структури и явления
както в природата, така и в човешките творения. Без да разполага с днешните
достижения на науката в тази сфера, Елиът успява, чрез подходящи за времето в
които работи условия, да установи ключовата в теорията си хипотеза, а именно, че
пропорциите на разгръщащите се вълни се „подчиняват“ на поредицата на
Фибоначи и числото „Фи“ – един от крайъгълните камъни на идеята за стабилния
фрактал.
Фигура 3 – Фибоначи пропорциите на човешкото тяло.

Източник: Socionomics Foundation.

Теорията на Елиът изгражда завършения си вид посредством вълновата
структура отразяваща променящите се настроения на „тълпата“ от инвеститори, като
относителните пропорции в самата структура са подвластни на златното правило
(Фи) на стабилния фрактал, формиращи голям набор от явления в природата.
Цените на фондовите пазари чисто и просто записват тези промени, онагледявайки
развиващите ценови модели в различните времеви рамки. По този начин, базирайки
се на описаните от Елиът постановки, неговите последователи формират една нова
и неортодоксална теория за финансите.
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Таблица 1 – Сравнителни аспекти между ортодоксалната и теорията за финансите
на Елиът, и неговите последователи.
Хипотеза за ефективния пазар

Теория за финансите на Елиът

1. Съзнателни, рационални решения, целящи
получаване на максимална удовлетвореност на
пазарните участници

1. Ирационални, емоционални, стадни импулси
определят цените на финансовите инструменти.

2. Финансовите пазари се стремят към
достигането и установяването на равновесие.

2. Финансовите пазари са динамични и никога не
достигат равновесното си състояние.

3. Участниците на финансовите пазари
обикновено се стремят към рационалното
интерпретиране на информационните потоци.

3. Инвеститорите на финансовите пазари обикновено
използват информацията за да рационализират
емоционално предизвикани стимули.

4. Решенията на инвеститорите са базирани на
разбиране и сигурност.

4. Решенията на инвеститорите са базирани на
невежество и несигурност.

5. Външни променливи определят голяма част от
решенията за покупко-продажби на финансови
инструменти

5. Решенията за покупко-продажба са вътрешно
присъщи социални процеси.

6. Цените на финансовите инструменти
произхождат от индивидуалните преценки за
стойността на пазарните участници.

6. Цените на финансовите инструменти произхождат
от тенденциите в емоционалните нагласи на
пазарните участници.

7. Промените в цените са непрогнозируеми.

7. Промените в цените са вероятностно предвидими.

8. Нови събития водят до промяна на свързаните
с тях стойности на финансовите инструменти.

8. Променящите се стойности на финансовите
инструменти водят след себе си нови събития.

9. Икономически принципи "ръководят"
финансовите пазари.

10. Емоционалното (прихологическо) начало
"ръководи" финансовите пазари.

Таблица 1 очертава онези аспекти, в които теорията на Елиът и неговите
последователи се различава от конвенционалното разбиране за финансовите
пазари. Може да се обощи, че Елиът мотивира теоретичните си основи с априорното
разбиране, че ирационалното начало е основния двигател в поведението на групите
от хора. Така той излиза извън границите, в които конвенционалните икономически
школи са анализирали човешкото действие. В този смисъл е неоснователно да се
твърди, че теорията на Елиът може да се разглежда като нова (или алтернативна)
икономическа теория. Вълновият принцип по-скоро се опитва да даде отговор на
икономически въпроси и дилеми, използвайки неикономически инструментариум.
Емоционалните нагласи на групите от индивиди са проблем на психологията и
икономиката трудно може да каже нещо по въпроса. Тя изследва рационалното
поведение на отделния индивид. Така, и само така икономиката е успяла да
формулира принципи и „закони“ валидни за всеки пазар (включително и
финансовите) – закон за намаляващата полезност, концепциите за алтернативните
разходи, оскъдността, законите за търсене и предлагане. Теорията на Елиът, макар
и даваща някои предизвикателни предположения, се концетрира върху финансовите
пазари и като, че ли избягва да тълкува промените и тенденциите в реалния сектор.
Ако предположим, че финансовите пазари са „задвижвани“ от емоционалните
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нагласи на инвеститорите, означава ли това, че същите принципи управляват и
останалите пазари – на стоки, услуги, труд? Ако отговорът е отрицателен, то тогава
пред последователите на Елиът стои предизвикателството да обяснят защо считат
фондовия пазар за по-различен от останалите пазари. Ако пък отговорът е
положителен, то предизвикателството пред теорията на Елиът е да изясни,
използвайки своите априорни постановки, как потребители и производители
координират своите действия за да може пазарът да реши какво, как и за кого да
произведе.
Посочените същностни характеристики на Вълновия принцип пораждат
необходимостта и от няколко допълнителни уточнения. От една страна, теорията на
Елиът не отрича важността и значимостта на промяната в пазарните данни, но за
разлика от конвенционалните икономически учения тя не ги интерпретира като
следствие от действието (последващо избора) на рационалните икономически
субекти, а като резултат от властващите ирационални нагласи сред инвеститорите –
оптимистични, или песимистични. Действието, в случая на Вълновия принцип, не е
следствие от рационален избор между определени алтернативи, носещи различна
степен на удовлетворение на действащия човек, а по-скоро представлява акт,
мотивиран от емоционална (несъзнателна) нагласа. Последната, от своя страна се
интерпретира като a priori необходима предпоставка за всяко действие. Вълновият
принцип на Елиът е априористична теория за поведението на инвеститорите, в
чиято основа стоят техните променящи се емоционални (психологически) нагласи.
Нещо повече, теорията на Елиът не взема под внимание действието на отделния
човек, а се интересува от масовите нагласи и промените, до които те водят.
Отделният индивид е просто „част от тълпата“, а действията му са производни на
стадния инстинкт. Това, разбира се повдига някои въпроси, на които теорията се
затруднява да отговори. Например – как се осъществява преходът на
инвеститорските настроения – от веднъж всички променят нагласата си, или
смяната започва постепенно, предавайки се от един индивид на друг ? Ако е
първото, то това означава, че някаква извънчовешка (неземна) сила се намесва,
„превключвайки“ нагласите на по-голямата част от хората, едновременно. Коя би
могла да бъде тази сила и защо й е да си играе с емоционалните импулси на хората
са въпроси, които остават без отговор. Ако промяната в настроенията започва от
индивида и се предава на другите посредством социалните връзки, то това би
означавало, че промяната започва от някой конкретен индивид и неговото
индивидуално действие има значение, което е в категоричен противовес с
постановката за преобладаващото значение на „тълпата“. С други думи, ако
промяната в настроението на инвеститорите от оптимизъм към песимизъм се случва
постепенно, започвайки от отделните индивиди и предавайки се на другите, то
тогава от първостепенно значение би било действието именно на тези индивиди –
тяхната рационална интерпретация на емоционалните импулси и последващото
действие. Във всеки един момент има хора, които купуват и такива, които продават
дадена акция. Как останалите инвеститори разбират дали има цялостна промяна в
нагласите, или продажбата/покупката е следствие от очакването на въпросния
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инвеститор за намаляване/покачване на нетната стойност на избраната от него
компания? Отговорът на този въпрос не би бил възможен без включването в
анализа на промяната в пазарните данни. Ако инвеститорите не вземат предвид
данните, стадния инстинкт не би могъл да се разпространи. И тук стигаме до найзначимия въпрос, чиито отговор теорията на Елиът не дава. Ако оптимистите
купуват акции, а песимистите ги продават и това (емоциите) са единствения
двигател на фондовия пазар, как така по време на масови разпродажби (в периоди
на властващ песимизъм) има акции, чиито цени се покачват и по време на масови
покупки (в периоди на властващ оптимизъм) все пак има акции, чиито цени
намаляват ? Ако емоционалните нагласи са единсвения двигател на цените на
акциите, то при преобладаващи оптимистични настроения би следвало всички акции
да поскъпват, а при преобладаващо песимистични – всички акции да поевтиняват.
Очевидно обаче реалността не е такава. Наличието на оптимистични очаквания по
време на властващ песимизъм и на песимистични очаквания по време на
преобладаващ оптимизъм само за пореден път показват, че индивида и
съзнателните фактори зад неговото действие имат значение. В крайна сметка
човекът действа съзнателно, избирайки сред няколко алтернативи онази, които той
счита за най-добра за него. Дали ирационалните емоции са в дъното на причнноследствената връзка икономиката не може да каже.
Друг важен момент е разграничаването на Вълновия принцип и другите
инструменти на техническия анализ от т. нар. фундаментален анализ на
финансовите пазари, на принципа на използваната методология. Твърди се, че
фундаменталните анализатори следят показатели от реалния и финансовия сектор
на базата на които изграждат своите прогнози, докато техническите анализатори
използват повтарящи се ценови модели на разглежданите пазари. В действителност
обаче по своята същност и двете методологии представляват едно и също. Както
фундаменталния, така и техническия анализатор използват минали данни (били те
под формата на цени, или показатели от реалния сектор), които преминават през
ценностната им оценка, на базата на която те формират своите спекулативни
прогнози. В този смисъл, разграничението може да бъде наречено формално.
Не можем да подминем и друга специфична особеност на Вълновия принцип,
а именно – съотнасянето му към т. нар. самосбъдващи се прогнози. Ако достатъчно
много инвеститори повярват, че пазарът е съставен от вълнови пропорции (по
начина описан от Р. Н. Елиът) и управляват парите си според този принцип, то в
действителност пазарът ще започне да образува идеални вълнови форми.
Идеята на Елиът, че цените на акциите на фондовия пазар се движат в
границите на специфични, стабилни фрактални модели, „мотивирани“ от
емоционалните нагласи на пазарните участници е фундаментална и
неортодоксална. Забележителен е фактът, че той конструира своята теория
петдесет години преди „бумът“ на науката за фракталите. Нещо повече, няма покатегорично и неоспоримо доказателство за достойнствата на Вълновият принцип от
достиженията на неговите последователи и практици, някои от които категорично са
доказали практическата стойност на идеите на Елиът – Робърт Пректър, Питър
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Кендал и други. Въпреки безпрекословния характер на неговите приложни свойства
обаче, някои въпроси относно логическата структура на теорията остават без
отговор. Именно те дават основание за твърдението, че Вълновият принцип на
Елиът може да бъде полезен помощник за анализ на пазарния тренд, но
икономиката не разполага с инструменти, които да потвърдят, или отхвърлят
неговата валидност. В този смисъл, той би следвало да бъде използван чрез
разбиране, отколкото като доказуема и безусловна истина.
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АЛГОРИТМИЧНА ТЪРГОВИЯ НА ГЛОБАЛИЗИРАНИТЕ ФИНАНСОВИ
ПАЗАРИ
Марин Стоянов
Алгоритмична търговия, наричана още автоматизирана търговия, “black box
trading”, или “algo trading” , представлява използването на електронни платформи за
въвеждане на търговски поръчки чрез алгоритъм, който изпълнява предварително
програмирани търговски инструкции, чиито променливи може да са време, цена,
големина на поръчката , или в много случаи иницииране на поръчка, без човешка
намеса. Алгоритмичната търговия е широко използвана от инвестиционните банки,
пенсионни фондове, взаимни фондове и други институционални търговци, с цел да
се разделят големите сделки в няколко по-малки такива за да се управлява по-лесно
и удобно въздействието върху пазара. Маркет-мейкърите и някои хедж фондове,
осигуряват по този начин ликвидност на пазара, както и създаване и изпълнение на
поръчки автоматично .
Специален клас на алгоритмичната търговия е "високочестотната търговия"
(HFT). Много видове алгоритмични или автоматизирани търговски дейности може да
се опишат като HFT. В резултат на това през февруари 2012 г., Комисията за
търговията със стокови фючърси (CFTC) сформира специална работна група, която
включва учени и експерти от индустрията да съветват CFTC за това как най-добре
да се определи и разпознава HFT. HFT стратегии използват компютри, които
изпълняват пресметнати решения за изпълняване на поръчки въз основа на
информация, която е получена по електронен път, преди човешките търговци да са в
състояние да обработят самата информация, която наблюдават. Алгоритмичната
търговия и HFT водят до драматична промяна на пазарната микроструктура,
особено по начина, по който се осигурява ликвидност. Инвестиционните решения и
прилагането им може да бъде разширена на всеки етап с алгоритмична подкрепа
лично от ползвателя или може да работи напълно автоматично. Един от основните
въпроси, свързани с HFT е трудността при определяне дали е рентабилна. В доклад,
публикуван през август 2009 г. от Tabb Group, е изчислено, че 300 фирми и хедж
фондовете, които се специализират в този вид търговия са направили 21 милиарда
щатски долара в печалбите през 2008 г. и това авторите на доклада наричат
"сравнително малък" и "изненадващо скромен", в сравнение с цялостнате обеми на
търговия на пазара.
Една трета от всичката европейска и американска търговия с акции през 2006
г. са били водени от автоматични програми, или алгоритми, според базираната в
Бостън фирма за финансови услуги, изследвания и консултантации, Aite Group. През
2009 г. изследванията предполагат, че HFT фирми отчитат 60-73% от цялото
количество от американската търговия, този брой се понижи до около 50% през 2012
година. През 2006 г. в London Stock Exchange, над 40% от всички поръчки са били
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въведени от алгоритмични търговци, а с 60% се е увеличил броят им за 2007 година.
Американските пазари и европейските пазари като цяло имат по-висок дял на
алгоритмична търговия в сравнение с други пазари, и изчисленията за 2008 г.
показват дял на HFT от 80%. Валутните пазари също имат активна алгоритмична
търговия (около 25% от поръчките през 2006 г.). Фючърсните пазари се считат за
сравнително лесно да се интегрират в алгоритмична търговия, а около 20% от обема
опции се очаква да бъде компютърно генериран до 2010. Алгоритмична и HFT са
били обект на много публични дебати, тъй като в САЩ Комисията по ценните книжа
и фондовите борси и търговията със стокови фючърси заяви в докладите, че
алгоритмична търговия е предизвикала вълна от продажби, което е доведло до
Flash Crash 06 май 2010. Същите доклади твърдят, че HFT са допринесли за
последваща нестабилност. В резултат на тези събития, Dow Jones Industrial Average
преживя втория най-голям дневен суинг на тази дата, въпреки че цените се
съвземат бързо след това.
История
Компютъризацията на потока от поръчки на финансовите пазари започва в
началото на 1970 г., с някои нововъведения като " designated order turnaround " или
още т.н. (DOT, а по-късно SuperDot) система наложена в New York Stock Exchange.
Това е система, която насочват поръчки по електронен път на правилния търговски
пункт, където се изпълняват ръчно. "Отварянето автоматизирана система за
отчетност" подпомога специалистът при определяне на пазарната цена. От начало,
определението за програмно търгуване дадено от New York Stock Exchange
представлява поръчка за покупка или продажба на 15 или повече акции на стойност
над 1 милиона долара. На практика това означава, че всички програмни позиции се
въвеждат с помощта на компютър. По-късно през 1980 започва да се използва
масово тази процедура на пазара на фючърси и S&P 500.
По-късно „Програмираното търгуване” е обвинено от много хора (доклада на
Brady) за изострянето или дори за началото на срива на фондовия пазар през 1987.
И все пак произведената от компютъра търговия и нейното катастрофално влияние
върху фондовия пазар не е ясна и бива широко дискутирани в академичната
общност. Финансовите пазари, с изцяло електронно изпълнение и други подобни
електронни комуникационни мрежи биват широко разработени в края на 1980-те и
1990-те.
По-нататъшно насърчаване на приемането на алгоритмична търговия от
финансовите пазари идва през 2001 г., когато екип от изследователи на IBM
публикува книга на Международната конференция за Artificial Intelligence, където те
показват, че в експериментални лабораторни версии на електронни търгове са
използвани 2 алгоритмични стратегии (собственост на MGD на IBM, и ZIP на HewlettPackard), които биха могли да се представят по-добре от човешки търговци. MGD
представлява модифицирана версия на "GD" алгоритъм изобретен от Steven
Gjerstad & John Dickhaut през 1996/7; а на ZIP алгоритъма е бил изобретен в HP от
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Дейв Клиф (професор) през 1996 г. В статията си, екипът на IBM пише, че
финансовото отражение на резултатите от , работата на MGD и ZIP са надминали
тези на човешките търговци "... и може да се измерва в милиарди долари годишно";
този доклад получава силно международно медийно отразяване.
Тъй като все повече електронни пазари биват създавани, други алгоритмични
стратегии за търговия биват въвеждани. Тези стратегии са удобни и по-лесно се
изпълняват от компютри, защото машините могат да реагират по-бързо и могат да
разглеждат цените от няколко пазара едновременно. Тогава се появява алгоритъма
Stealth (разработена от Deutsche Bank), Sniper and Guerilla (разработен от Credit
Suisse). Тогава става наложително да се разбере каква е латентността при
подготовката на стратегия за електронна търговия. Latency се отнася до периода от
време между предаване на информация от един източник и получаване на
информация на местоположението. Latency е като долна граница на скоростта на
светлината; това отговаря на около 3,3 милисекунди на 1000 километра оптични
влакна. Всеки сигнал, регенериране или маршрутизация, въвежда по-голяма
латентност от този основен Lightspeed.
Високочестотната търговия (HFT)
В САЩ, фирмите използващи високочестотна търговия (HFT) са едва 2% от
около 20 000 фирми, работещи днес, но представляват 73% от всичкия обем на
търговията с акции. Като за първото тримесечие на 2009 г. общата сума на активите
под управление за хедж фондовете с HFT стратегии са били 141 милярда $.
Стратегията HFT е за първи път успешно създадена от Renaissance Technologies.
Фондовете използващи HFT започнаха да стават особено популярни през 2007 и
2008. HFT е било обект на интензивно обществено внимание, тъй като Комисията по
ценните книжа на САЩ и фондовите борси и Комисията за търговията със стокови
фючърси заявяват, че както алгоритмичната, така и HFT търговия са допринесли за
нестабилността на 06 май 2010 „Crash Flash”. Най-големия успех на HFT се изразява
в това, че те могат едновременно да обработват огромни количества информация.
Нещо, което е непосилно за обикновенния трейдър.
Тенденции
Доказано е, че алгоритмичната търговия значително подобрява ликвидността
на пазара наред с другите ползи. Въпреки това, подобрения в производителността
създадени от алгоритмичната търговия не се харесва на човешките брокери и
търговци, които са изправени пред силна конкуренция от по-голямата изчислителна
мощ на компютрите.
Притеснения
Недостатъкът на тези системи е , че те са като коне с капаци. Търговците имат
интуитивни усештане за това как функционира светът, докато компютрите нямат.
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Комисията по финансов надзор наглежда със зоркото си око развитието на
алгоритмичната търговия. В годишния доклад на регулатора се отбелязат големите
ползи от ефективността на новите технологии, които биват пусканати на пазара. Той
също така посочва, че "по-голямата зависимост от такива технологии и моделиране
носи със себе си по-голям риск от евентуален краш на цялата търговия".
Финансовия министър на Англия Лорд Myners предупреждава, че компаниите
могат да се превърнат в "заложници" на спекулантите, благодарение на
автоматичната високочестотна търговия. Той казва, че този процес рискува да
унищожи връзката между инвеститор и компанията. Другите проблеми са чисто
техническите такива като: латентност или забавяне на показването на котировките
на търговците и възможността за тотален краш на системата, което да доведе до
пазарн срив.
На 01 август 2012 г. Knight Capital Group преживяват точно такъв проблем с
тяхната автоматизирана система за търговия, която им нанесла загуба на стойност $
440 000 000. Това става след инсталирането на техния софтуер за търговия, което
довежда до изпращането на множество сбъркани поръчки на NYSE. Алгоритмичната
и HFT тъговия са допринесли за нестабилността по време на 06 май 2010 г. т.н.
Crash Flash, когато Dow Jones Industrial Average пада с около 600 пункта в рамките
на минути
Последните новости
Последните новости в алгоритмичното търгуване се изразяват в това, че
алгоримите постоянно се усъвършенства и са стигнали до такова ниво, където сами
определят дали определена новина е добра или лоша и изпълняват съответната
поръчка купи или продай според направения анализ."В днешно време компютрите се
използват за генериране на новини от медии като Need To Know News, Thomson
Reuters, Dow Jones, и Bloomberg. Компютрите анализират резултатите на фирмените
печалби или икономически статистики и ги изпращат информацията мигновенно към
очакващите я компютри-трейдъри (тези, на които са заредени алгоритмитетърговци). Алгоритмите не просто търгуват прости новинарски истории, но също така
могат да тълкуват и по-трудно разбираеми новини. Някои фирми също се опитва
автоматично да определят настроенията за новините.
"Има реален интерес да се задвижат нещата в посока на тълкуването на
новините от хората към машините", казва Кирсти Suutari, глобален бизнес мениджър
в отдела на алгоритмична търговия на Reuters. "Повечето от нашите клиенти
намират начини за интерпретиране на съдържанието на новините за да правят
пари."
Пример за значението на скоростта на предаване на съобщаването за новини
към алгоритмичните търговци е рекламната кампания на Dow Jones (публикувана в
Wall Street Journal, на 1 март 2008 г.) където те твърдят, че тяхната услуга е
победила останалите подобни такива с две секунди при отчитане на новината за
намаляне на лихвения процент от Централната банка на Англия.
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През юли 2007 г. Citigroup, които вече са разработели собствени алгоритми за
търговия, плащат 680 милиона щатски долара за друга такава автоматизирана
търговска система.
В края на 2010 г. отдела за наука към правителството на Обединеното
кралство започна проекта Foresight, който проучва бъдещето на компютрите в
търговията на финансовите пазари, водена от Dame Clara Furse, бивш главен
изпълнителен директор на Лондонската фондова борса. През септември 2011 г.
биват публикувани първоначалните данни под формата доклад съставен от 3 глави
на разположение на три езика, както и 16 допълнителни документ. Всички тези
констатации са съставени от водещи учени и практици, и са били подложени на
анонимна проверка за достоверност.
Напълно автоматизираните пазари като NASDAQ, Direct Edge и BATS, в САЩ,
са спечелили по-голям пазарен дял от по-малко автоматизираните пазари като
NYSE.
Конкуренцията между борсите се изразява в това, коя е най-бърза при
изпълнение на поръчките. Така например, през юни 2007 г. на Лондонската фондова
борса стартира нова система, наречена TradElect, която обещава средно 10
милисекунди време за изпълнение от подаване на поръчка до окончателно
потвърждение и може да обработва 3000 поръчки в секунда. Оттогава конкурентните
борси продължават работят за намаляване на времето за обработка на данните до и
стигат до зашеметяващите 3 милисекунди. Разходите за компютри и софтуер в
сектора на финансовите услуги се е увеличил до $ 26.400 милиарда през 2005
година.
Въпреки бурното развитие на алгоритмичната търговия най-новите данни
сочат, че за тази година те се правят по-зле от човешките си конкуренти. Поради
факта, че алгоритмите не са адаптивни и не усещат настоенията и намеците на
централните банки е довело до загуба при техните сделки. Така ,че човешкият
фактор отново става ценен на валутните пазари. Оказва се, че трейдърите са поадаптивни и се ориентират по-добре в сравнение с компютърните алгоритми,
колебаещи се относно това кога Фед ще започне да намалява стимулите.
Валутните хеджфондове, използващи компютъризирани модели за търговия,
са отбелязали доход от 0.9% през тази година до май, на фона на 2.5% за тези,
които не го правят. Това е най-голямата разлика от 2008 година по данни на Parker
Global Strategies LLC.
Базираният в Хонконг фонд Ortus Capital Management Ltd. с активи от 1.1
милиарда долара и изцяло разчитащ на компютъризирани модели за търговия е
загубил 13.8% за първата половина на тази година, докато залагащият на подобна
стратегия FX Concepts Global Currency Fund е загубил 3.3%.
Разликата в политиките на централните банки по света до голяма степен
замъгляват преценката на машините. Докато Фед намеква за край на стимулите за
щатската икономика, от ЕЦБ и японската централна банка смятат, че техните
икономики все още имат нужда от помощ.
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„Централните банки са станали играчи с вътрешна информация на валутните
пазари – ситуация, в която систематичните трейдъри, както и фундаменталните, не
могат да реализират доходност“, според Ричард Олсен, основател на Olsen Ltd.
Компютъризираните системи за търговия станаха изключително популярни в
края на 90-те години на миналия век, като основната им цел бе изключване на
човешкия фактор в търговията.
Преди настоящата година този род системи бяха значително по-доходоносни
от тези, разчитащи на човешкия фактор. От 1986 година насам компютъризираните
системи са носели среден доход от 10.7%, на фона на 8.6% доходност от
останалите.
След добро начало на годината, машините са добавили към залозите,
свързани с „кери-трейдинга“, при които се продават валути с ниски основни лихви и
се купуват такива с високи.
Това обаче се оказа губеща стратегия, предвид на спада на много от
високодоходните валути и понижението на лихвите в тези страни. Машините
търгуват със сигнали, базирани на обемите, историческото представяне на цените,
корелации, технически индикатори и др.
Ползвана литература:
1. www.wikipedia.com
2. www.fx1.bg
3. www.investor.bg
4. www.infostock.bg
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CONTEMPORARY FACETS OF BUSINESS SUCCESSES AMONG
LEADING COMPANIES, OPERATING IN BULGARIA
associate professor Kiril Dimitrov, Ph.D.,
“Industrial business” department, UNWE – Sofia1
СТРАТЕГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА УСПЕХИТЕ В БИЗНЕСА СРЕД
ВОДЕЩИТЕ КОМПАНИИ, ФУНКЦИОНИРАЩИ В БЪЛГАРИЯ
доц. д-р Кирил Димитров,
катедра “Индустриален бизнес”, УНСС – гр. София,
Abstract: The current article unveils and analyzes some important factors,
influencing diversity in strategic decision-making approaches in local companies.
Researcher’s attention is oriented to survey important characteristics of the strategic
moves, undertaken by leading companies in Bulgaria.
Keywords: corporate strategy, business strategy, business organizations, strategic
management, crisis management.
Резюме: В тази статия се разкриват и анализират важни фактори,
определящи разнообразието в подходите при взимането на стратегически
решения в местните компании. Интересът на изследователя е насочен към
проучване на значими характеристики на стратегическите ходове, предприемани
от водещите компании в България.
Ключови думи: корпоративна стратегия, бизнес стратегия, бизнес
организации, стратегически мениджмънт, управление на кризи.
JEL classification: L100, L190, L200, L210.
1. Introduction
The first years of Bulgaria’s accession to the European Union and the ongoing
effects of the World financial and economic crisis represent the greatest challenges to the
managers in the local companies nowadays. While managers’ behaviors as expression of
complaints and manifestation of humility and stoicism in the turbulent environment are
widespread and may be easily monitored in social media, managers’ behaviors,
associated with business success achievements, still remain to some extent covert. As a
rule these behaviors of success are incarnated in the strategic moves, pursued by leading
1
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local companies. That is why the last have become of great interest to the researchers and
are chosen as a subject of this scientific article.
2. Interpretations
practitioners

of

strategic

management

milestones

by

business

Dominating views to strategic management in leading organizations in Bulgaria for
sure change and to some extent follow the global trends. This phenomenon may be
partially explained by: (a) the traditional interest of local society in the world achievements
and the strive of applying them at home ground, (b) the acquisition of many local entities
after the privatization process by mighty organizations from the developed (or other)
countries that to some degree impose the culture of the headquarters on different
subsidiaries all over the world. But concerning the field of strategic management the
starting point of the transition process to market economy and democratic political system
in Bulgaria (i.e. 1990) forms a very low base. The reason for this unfavorable situation lies
within the state of executing the tasks of strategic management during the socialist period,
as follows:
•
Place of execution: different units in the respective Bulgarian ministries were
responsible for the strategic development of whole national economy sectors, because the
organizations, producing products and/or delivering services, were state-owned. The
overall company development strategies were transmitted “from the central state
administration” and thus at organizational level the production and operation management
remained basic responsibility of local managers. Furthermore, the strategic actions of
separate cooperatives were directed by the headquarters of the Central cooperative union.
•
Attitudes to cooperation and competition: cooperation between entities was
governed from the level of the state administration and on international level – by the
Council of mutual economic assistance (the economic integration structure among the
counties from the socialist block). Competition among similar entities in the country did not
exist because of the planning, executed at national level that secured definite markets for
each entity. Thus, “competition’ phenomenon was confined only to these companies that
exported their products and/or services outside the iron curtain.
•
Orientation to the utilization of resources: scarcity of resources was not considered
as basic economic paradigm which contributed to domination of low productivity, higher
resource consumption (incl. energy, human resources, materials, etc.), technical
backwardness and greater environmental pollution by local entities in comparison to
leading business organizations from developed countries that were forced to perish or
survive in the times of the energy crisis from 1970s, serving as a tipping point for
introduction of lasting changes in their strategic leadership principles as pertinent
demonstration of value oriented behavior, establishment of the manifestation channels for
managers’ ethics, bringing out the social responsibility organizational efforts, aspiration
after continuous improvement of management methods and mass use of IT, intrepidity to
solve complex issues creatively by creation of internally integrated teams, continuous
orientation to total quality management and achievement of long-term business related
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aims. Because of political and economic isolation the local companies postponed the
suffering effects of this crisis and could not use it as an overall business improvement
opportunity. That is why at the beginning of the transition process their level of
competitiveness proved to be lower in comparison to similar organizations from the
“capitalist world”. This was one of the basic reasons for the deep economic crisis in
Bulgaria during the 1990s.
•
The mix between public justifications and latent functions (not spoken of) of the
organizational existence: in many local organizations the respective management teams
could not establish a healthy balance in their relations with different constituencies,
because strategic management activities were moved out of the entity. So they failed in
defining their organization’s function in the larger scheme of things and the reasons,
justifying its continued existence.
•
The managers as a driving force: the abandonment of the strategic management
responsibilities by the state required urgent enrichment of knowledge and skills inventory
at disposal of management teams in local organizations in order to navigate successfully
in a market environment. This should be accompanied by formulation and implementation
of adequate strategies and development of appropriate organization designs.
Business culture inertia, guarding the set of basic assumptions dominating among
managers at that time and serving as a human defense mechanism against experienced
fear and anxiety from newness may be indicated as one of the main reasons for impeding
fast changes in the entities. Other reasons for demonstrated resistance to change by
influential people in organizations may be determined in several realms: (a) the specific
individual’s psychological capacity of accepting newness in life that traditionally decreases
with aging for the majority of working people; (b) lack of knowledge, skills and experience
in the sphere of modern organizational change approaches; (c) lack of agreement in
society on what to change and how to change it; and (d) persistent defense of the interest
of certain stakeholder groups even to the detriment of a target entity (Schein, 2004;
Dimitrov, 2012a; Dimitrov, 2012b).
That is why many managers easily found reasons to postpone their strategic
decision-making, associated with important and pending organizational issues which
caused the emergence of lasting situation when an array of key marker events,
reverberating from the business environment, failed in their contribution to the initiation of
deliberate processes in many entities with the aim of provoking small and incremental
(evolutionary), or deep and fast (radical, revolutionary) desired changes (see figure 1).
That is why country’s modernization was hampered to a great extent in the 1990s.
Furthermore since the beginning of the 21st century and up to the moment changes in local
organizations and society as a whole have not passed through seamlessly due to: (a) the
aforementioned cultural inertia among senior managers who as a rule belong to the elder
generations with the exception of the IT sector; and (b) the economic effects of the World
financial and economic crisis (the first capitalist crisis in Bulgaria’s modern history) that
contributed to role shift for many contemporary local entrepreneurs who went bankrupt and
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became again hired laborers, forming the assumption in society that richness has no
lifetime guarantee.

Trade contradictions in the transport business
sphere between Turkey and Bulgaria (2013)

BUSINESS
Energy crisis
ORGANIZATIONS IN
(overproduction of electric energy
BULGARIA
in Bulgaria) (2013)

Political crisis (2013)
BUSINESS
ORGANIZATIONS IN
BULGARIA

Overdue payments from the state to
the business entities, associated with public
tender contracts (2009 - 2013)
Energy crisis (issues, related with the delivery
of natural gas) (2009)

Cultural shock and
integration after the Bulgaria's
accession to the EU (2007 – 2013)

BUSINESS
ORGANIZATIONS IN
BULGARIA

Forced privatization
(1998 - 2001)
Energy crisis
(electric power shortage due to
inordinate esport)
(1990 - 1993)
Post-socialist
cultural shock and
adaptation
(1990 – 2013)

BUSINESS
ORGANIZATIONS IN
BULGARIA

Energy crisis
(power cuts in Black sea
resorts) (2010)
Bulgaria's cultural shock &
adaptation to the political &
business environment
conditions in the EU during
the negotiation period between
the two parties, concerning
association & later on potential
accession (1992 - 2006)

Organizational culture effects of the
post-privatization wave of mergers &
acquisitions (1999 - 2004)
Local economical
crisis (1990 – 1998)

BUSINESS
ORGANIZATIONS IN
BULGARIA

Political crises
(1990 – 1998)

Figure 1. The myriad of crises local leading business organization have passed through,
since the beginning of the transition
That is why it seems up to par that a large interval outlines diversity in strategic
choices, made by management teams due to differentiated assumptions about
effectiveness and efficiency of various strategic management paradigms. At least several
dimensions of this diversity with direct impact on selection of corporate (business,
functional) strategies in leading companies may be traced, as follows:
•
Choosing the right size of the business organization: It comes to be a tough
strategic decision somewhere between the two extremes of a big entity versus and a small
one, blazed by alternating impact of characteristics as: (dis)economies of scale, levels of
transaction costs, changes in capacity to access outside resources (for instance: capital,
bargaining power, etc.), the essence of appropriate organization structure, realized speed
of responsiveness to changes, attitudes to innovations, frequency and complexity of
arising coordination and communication issues, the ratio in company undertakings
between organic growth and growth through mergers and acquisitions, the pursued
structure for the portfolio of possessed businesses, differing in economic branches, life
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cycles and occupied places in the respective value chains, dominating attitude to
divestment (including outsourcing and downscoping), and preferred forms of collaboration
between the valuable partners, etc. (Helms, 2006; White, 2004; Drucker, 1973). In many
local organizations the right-sizing issues are still underestimated. The owners of some
privatized entities to some extent inherited their size and most of the time soon after the
acquisition initiated projects, oriented to downsizing. As a rule the size of foreign
subsidiaries is set by the headquarters.
•
Balancing the interests of different stakeholder groups of the company: it may
become a reality through the sincere and persistent managers’ efforts in establishing a
desired organization culture by (re)defining appropriate mission, strategy and goals,
means of achieving them, ways of measuring the results (including internal control system)
and usually chosen corrective actions. Of course it should not be neglected the impact of
the capital market on the business organization as a strong lever of imposing strict
discipline in thinking and action on different constituencies for the company. In this way the
managers occupy a better position in their endeavors to regulate certain behavioral
patterns, affecting the way in which strategic process flows in the company, as follows: the
level of concentration on achieving strategic targets at the end of a planning period, the
habit of scapegoating, formulating less demanding goals, and emphasizing short-term
fixes (for instance: underinvestment or misrepresenting performance) (White, 2004;
Schein, 2004). The underdeveloped local capital market cannot serve as a control
mechanism on managers’ activities, oriented to different constituencies and to some extent
hampers the managers in their efficient use of evolutionary change mechanisms. The last
23 years in the Bulgaria’s economy development have been a period of initial
accumulation of capital for the functioning entities, while corporate social responsibility has
been perceived as a fad or unwanted movement, imposed by international bodies or the
state administration.
•
Selecting the appropriate situations in which it is better for the company to
cooperate rather than compete: current business wheels force organization’s management
to monitor different types of players on target markets – competitors, suppliers, clients,
producers of substitute products from other industries, potential new entrants and (quasi)government structures. The specific strategic orientation, chosen by the business
organization, is always related with bearing of some risk due to occupied competitive
position by the respective market leader, other players’ perceived and actual strategies,
and the environment in which strategic decisions are made. The levels of this risk may be
reduced to some extent by organization’s active efforts to acquire information about the
implemented strategies of target players and timely unveiling of situations when
cooperation among players is likely to generate better results for all of them (for instance:
weakening price competition, entering a new market, satisfying organization’s needs of
personnel training, withdrawal of a loan, etc.) in comparison to undertaking of aggressive
actions or inefficient free riding by an entity. A cooperation initiative may be led by a single
entity, trade association, a group of interested companies or imposed by a (quasi)
government body. The real strategic behavior of the contemporary business organization
represents an efficient mix of competition and cooperation necessary in most business
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situations. This is the reason why the term “coopetition” came into being in the
management literature (Hill, Jones, 2010; White, 2004). Forming of clusters still is not a
wide practice among local companies. Many managers consider it is enough for their entity
to participate in just one supply chain or entrepreneurial network or to rely only on one
client.
•
Mastering the knack of managing risk: nevertheless how the term “risk” is defined
by the managers in a company – a variance in an important performance indicator or a
possibility of an extreme event occurring, its existence should be paid attention to by
deliberate design of a risk management strategy that has to be in congruence with the
overall organization’s development strategy and the information strategy, because
resources, efforts and time have to be spent for the acquiring of necessary data, its
retrieval, analysis and interpretation. Reducing risk ignorance and concealment is very
important because risk and return levels represent the two sides of a coin for appraisal of
each potential project for the company. Estimating the risk levels of different situations,
contemporary managers wisely use techniques as scenario building and planning to
formulate and implement an appropriate mix of generic risk control strategies, i.e. (a)
avoidance strategy – always used after detailed analysis that brought to rejection or
termination of a project (b) mitigation strategy, applying negotiation, flexibility of any
arrangements or diversification as methods for risk reduction, and (c) risk management
strategy that means sharing of a fixed risk by a commercial arrangement, i.e. insurance or
hedging, inclusion in a strategic alliance, or securing governmental support (Dobson,
Starkey, Richards, 2004; White, 2004). Risk management culture among the majority of
executives is still at an unsatisfactory level and frequently there can be heard voices,
lobbying the state administration to help in development of their industries.
•
Developing the adroitness in carrying out of new market entries, especially at global
level: the sharp clashes, caused by the impacts of national and regional cultural
differences tempt business organizations to pursue both higher return and lower risk,
applying an array of specific and repeated strategies for starting their participation in global
business, varying from exporting, licensing or franchising, foreign direct investment, joint
ventures, acquisitions or mergers and green-field projects. All these differ in their fitting to
the specific milieu in the respective company and the respective business environments
the entity intends to operate in, i.e. degree of resource commitment (availability of
resources) and levels of (and managers’ attitudes to) return and risk (risk-averse or riskoriented), diversification necessities and abilities, level of transaction costs, associated
with switching over different entry modes and the degree of home country bias, level of
defense for intellectual property rights of mobile, created assets (Schermerhorn, 2012;
White, 2004; Ivancevich, Lorenzi, Skinner, Crosby, 1994). On one hand, during the
transition period Bulgaria was forced to bankrupt most of its internationalized
organizations, while saving some (parts) of them through privatization. On the other hand,
some newly created private companies tried to internationalize their activities by entering
new markets, but the effects of the World economic and financial crisis froze these
endeavors, except the cases when an entity belonged to a counter-cyclical industry.
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IN THE ORGANIZATION

OUT OF THE ENTITY

•
The attributes, directing the specific flow of strategic management process in the
business organization: some of the nuances in performing certain analyses and/or
choosing concrete strategies may be explained by the complexity of the respective
organization and the position in it of a definite business unit (see figure 2) which gives the
managers the right to pose specific questions (How do we make money? Which industries
should we be in? How should we compete?). Furthermore, managers in different
organizations may hold different assumptions of how to realize strategic management
process, based on their adoption of certain management school doctrine. For example a
sharp difference is observed at corporate level where dominating concepts of roles and
interactions among senior managers and boards’ directors in big companies direct how
strategies are designed and implemented on all levels in the entity (corporate, business,
functional) and how an organization’s partnerships are carried out (network level). On one
hand the strategy pyramid approach strictly adheres to the top-down direction in its
formulation process, as follows: vision, mission, goals, strategies, tactics and action plans.
In this way the entity may be effective only in stable environment, predominantly relying on
its existing competencies. On the other hand strategy formulation process may be
stretched simultaneously in two directions (top-down and bottom-up). In this way the
managers may detect emerging opportunities for the company as a whole and some of its
business units in unstable environments or entering in a new one. Thus, the organization
has a chance to learn new competences while reformulating its strategic intents on its
challengeable road of development (Schermerhorn, 2011; Kotelnikov, 2006; Mintzberg,
Ahlstrand, Lampel, 1998). Except the ICT industry, most of local managers have long lived
during the socialist times and to some extent still hold basic assumptions of top-down
direction in strategy formulation as the only one possible way of getting work done and
obligatory implementation of strong and heavy organizational designs as means to achieve
entity’s targets.

Network level:
mutually beneficial
collaboration
between different
organizations
Corporate level: the
corporate strategy
provides an answer
to the question:
"What businesses
are we in?"

Corporation
A

Corporation
B

Corporation
C

Corporation
B

Business level: the
business strategy
provides an answer
to the question:
"How do we compete
in each of our major
businesses?"
Functional level: the
functional strategy
provides an answer
to the question:
"How do we best
support each of our
business
strategies?"

Source: adapted from Schermerhorn, J., Introduction to management, 11
2011., p. 210

th

edition, John Wiley & Sons (Asia), INC.,

Figure 2. The four levels of strategy (in and outside the organization)
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•
The characteristics of the shared meaning for the term “strategy”: managers’
definition of the contemporary business environment, based on observed and/or perceived
levels of (in)predictability, (in)stability, (un)certainty, the speed of wealth accumulation and
loss influences preferred attributes of chosen strategies from the company, i.e. (a) along
the continuum “simplicity – complexity’: It describes in essence and numbers the strategic
processes, pushing the company in pursuing the most promising opportunities, and the
established rules, driving these processes, based on managers’ inclinations to rush at
insecure situations where opportunities are great and diverse. (b) by the speed of arising
changes in the business environment: the higher the aforementioned speed, the better for
the managers to design the overall company development strategy as unique deployment
of separate business units by appropriate opportunities, choosing the right size and focus
for each unit. That is why the managers are forced to view at their teams of employees as
mixes of knowledge, skills and capabilities. In this situation the managers first select the
right people and then assign the roles to the appropriate ones. (c) by duration of strategy:
the fast-changing markets constrain managers to search continuously unique strategic
changes for products, services, technologies, locations, etc. in order to timely detect,
utilize and abandon certain opportunities. (d) managers’ ability to pursue simultaneously
more than one strategic approach (for instance: adhering to the core competences and
creative destruction); (e) managers’ attitude to undertaking changes (by magnitude: small,
incremental; medium, big, radical, deep; and by frequency: usual, from time to time, rare)
(Eisenhardt, 2002; Campbell, Stonehouse, Houston, 2002). Many managers in Bulgaria
still consider all activities that are not directly related to production and sales short-term
revenue, a total loss of time and underestimate their long-term contribution to company’s
profit margins, as the case of strategic management looks like.
•
Dominating understandings about the essence of the work that senior managers
(especially the board members) should perform: what is meant here is the achieved
performance levels by the board members of the company in specific tasks: (a) ensuring
the strategic planning process flow in the entity, making and applying in their work
deliberate choices, monitoring the implementation of current strategic initiatives; (b)
monitoring the company’s succession planning system; (c) verifying the right functioning of
company’s information, control and audit system; (d) guaranteeing company’s compliance
with legal and ethical standards, imposed by laws and firm’s mission; (e) avoiding and
managing crises; (f) improving the board’s functioning (Sonnenfeld, 2002; Conger,
Finegold, Lawer III, 1998). Many organizations in Bulgaria have a dominating blame
culture, characterized by smoldering conflicts between hired laborers and management,
because of unsatisfactory workplace conditions, and great differences between payment
levels of the two groups.
•
The postulates of contemporary strategic paradigm for sustainable business
success achievement - comprehension, attitudes and degree of use in routine work by
managers which may be expressed by: (a) finding the right mix among organization’s
activities, oriented to adaptation and change in response to the external environment and
those, focused on the dynamics of the internal integration of systems, structures, and
processes in the entity; (b) establishing an appropriate prognostication/ planning horizon
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for undertaken firm’s initiatives to balance successfully between the pursuing of short-term
financial goals and a long-term vision; (c) deliberate implementation of organization
structures with appropriate characteristics along the continuum, formed by high flexibility
and great opportunities for timely decision-making against heavy bureaucracy and
realization of retarded reactions to environmental phenomena; (d) forming the right attitude
to status-quo along the continuum of contentedness against dissatisfaction in order to shift
the organization towards embracement of better opportunities or minimizing the risks,
associated with entity’s strategic development (Denison, 2010; Daniell, 2004). The local
political and economic crisis from the 1990s established a short-term horizon in managers’
endeavors that aggravates company market performance.
•
Mastery and use in everyday work of modern strategic management terms by the
executives: on one hand, the failures and poor performance of entities in the undertaken
projects to a great extent are due to the extensive use of old-fashioned strategic
approaches, models, moves and professional language, related with them. On the other
hand, deliberate apprehension, strong adoption and wide use in routine work of new
strategic approaches or enriched understandings of strategy essence and contents seems
to be strongly related with study of “a new language”. Dynamics of contemporary business
environment is associated with terms as “industry profit pool”, “business process portfolio”
or application of creative job titles as “chairman and chief software architect”, “chairman
and chief mentor”. Modern terms as globalization, complexity, dynamism, turbulence,
acceleration, rationalization, obsolescence and reinvention, connectivity, convergence,
ephemeralization (moving to the virtual), consolidation, etc. are frequently used by senior
managers in leading organizations from the developed countries. The unlearning of old
terms by senior managers comes to be the other side of the coin. For example in some
companies the executives avoid to use the term “profit” and replace it with “intermediate
contribution” or “notional result”. But language only is not enough, because its use has to
be tightly bound to certain metrics in the established performance measurement systems
(Katsioloudes, 2006; Daniell, 2004).
Most of the aforementioned determinants of strategic management cannot be
explored directly because of company security issues, but their effects on company
performance may be traced to some extent by content analysis of publicly shared
information about undertaken strategies by leading business organizations in Bulgaria.
3. Methodology of the survey
The dominating “company security” paradigm in the minds of business managers for sure based on stable grounds, hampers researchers in their quest of penetrating the
sphere of strategic management practices among the local companies. That is why this
survey chooses an indirect approach in supplying needed data for analysis of strategic
moves, undertaken by the successful business organizations, operating in Bulgaria, i.e.
acquiring of respective market information, published in different annual firm lists of
leading local economic periodicals during the calendar year of 2012. It has to be
mentioned that this information actually presents company data from the previous fiscal
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year, i.e. 2011. In this way the survey may reveal important characteristics of company
behavior in the current turbulent times, marked by the numerous influences of the World
financial and economic crisis on local entities and their constituencies (2013a; 2013b;
2012c; 2012d; 2012e; 2012f). Presented in writing by economic journalists interviews with
managers of leading business organizations and economic analyzes of the market
performance of key players in target industries included in the enclosures, showing
succeeding companies lists, may be defined as primary data sources in this survey.
Different lists are intended with different target groups of companies, i.e. the big ones, the
small and medium sized ones, the entities in a given industrial sector which provides a
greater diversity of objects to this survey. In details the needed data is acquired by several
techniques: (a) direct citing senior managers’ words from their interviews in the enclosures
of the respective periodicals; (b) data, collected and retrieved from journalists’ articles,
dedicated to target sector analysis, included in these enclosures; (c) researcher’s
theoretical inferences based on company key historical events, made public by senior
managers in their interviews or unofficial talks with the journalists.
With the aim of securing a larger number of surveyed companies, the author does
not impose any restrictions by branches of industry in which the firms may operate or by
entity’s size, measured by the indicator of average number of personnel. The main
research question is defined, as follows: “How can be described the main facets of
strategic management, executed in the companies, operating in Bulgaria?”. Finding a
satisfactory answer requires decomposing it to investigative questions, as follows: (a)
“What are the contemporary strategic moves of the succeeding business organizations in
Bulgaria?”. As a prerequisite to acquire richer information through posing this question,
seven reliable sources of strategic management are used as a theoretical background
(Porter, 2008; Ritson, 2008; Dobson, Starkey, Richards, 2004; Grundy, 2003; Campbell,
Stonehouse, Houston, 2002; Hristov, 2009; Paunov, 1995). (b) What is the number of the
mentioned strategic moves by interviewed managers as a part of the basic bundle of
overall company's development strategy? (c) Do the managers mention any specific
facets, related with the basic bundle of overall company's development strategy and how
many? (d) Is the company possessed by another mightier organization? And what is the
origin of the mother company? (e) Do managers of leading organizations use modern
strategic management related terms as a part of their professional language? (f) What
additional company related data can the researcher collect? (i.e., the branch of industry
the respective organization belongs to, the survey where the company information stems
from, the name of the company, its size, and year of the respective survey).
The scientific approach to answering the basic research question and the related
with it investigative questions requires a formulation of a strict definition for the term “a
succeeding company”, depicting the compulsory shades of meaning, as follows:
•
A succeeding business organization may be an entity that had such an increase in
its profit for the last period under review (the fiscal year of 2011) that it is enlisted for the
first time in lists of succeeding companies or it has occupied a better position in
comparison the previous period under review.
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•
A succeeding business organization may be an entity that underwent a certain
sales decrease during the previous fiscal period, but the observed shrinkage was the
smallest in comparison to its competitors or the shrinkage might be larger, but the
organization fulfills the criteria for inclusion in the respective list.
This is how needed information of overall company strategy and its related facets is
collected. Of course this information is officially proclaimed by the senior managers in
these organizations and this fact may give way to deliberate exaggeration of certain facts
and passing over in silence of others, considered with a potential impact of ruining the
public image of an entity. Consequently, managers as all the people are inclined to
overstate their successes which approach is often considered as an element of the public
relations strategy, followed by the respective business organization. On one hand the
cultural perspective permits adopting the acquired information to some extent as a saga or
a legend. On the other hand the number of the companies, included in succeeding entities
annual lists, which managers refused to provide official data for their activities that brought
to achievement of such results, is great. The reasons for demonstration of similar
behaviors may be different, as follows: (a) inability to use efficiently the strategic positions,
conquered by the business organization, as a maneuvering ground for achievement of
greater successes in the near future; (b) fear of competitors’ retaliation activities; (c)
dominating leadership crisis in a transition society; (d) the maintenance of underdeveloped
bundle of the overall company strategy, lacking its public relations functional strategy; (e)
fear for managers’ personal life and the physical survival of their family members, etc. That
is why several limitations, associated with this survey, are determined, as follows:
•
The firm documents, related with the implemented strategies, are out of reach for
the researcher because as a rule all these are defined as “sensitive information” for the
respective company. That is why the researcher is forced to base his to some degree
subjective conclusions on the data, revealed in presented interviews and industry analyses
– especially on the expressed views in them by managers and economic journalists. Of
course the opinions of the aforementioned constituencies should be appraised by the
researcher through the lens of his deeper knowledge about the impact factors in the local
business environment.
•
Unofficial information, related with the undertaken strategic moves by the
succeeding organizations in Bulgaria, is not available to the researcher and the survey
relies only to the aforementioned data sources.
•
The population of the surveyed companies constitutes only organizations which
managers are not afraid of sharing their success histories with the local community in
search of its members’ respect, admiration and support. In this way the managers
deliberately strive to realize their engagement in the corporate responsibility sphere.
In this way a group of 72 leading business organizations to be surveyed is formed.
They belong to different industries of the economy (for example metallurgy, foodstuff
industry, construction, machine-building, high-tech sector, chemical industry, etc.).
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4. Results of the survey
A great deal of respondents from the surveyed business organizations marked out
more than one strategy that could be attributed to wide-known theoretical classifications.
Thus, the most preferred strategic moves by the managers of the leading business
organizations in Bulgaria are “Production/ service related investments” (16.9%), “Export”
(12.7%), “High quality standards” (8.5%), Employee training (6.3%), Innovation strategy
(5.3%), and Corporate social responsibility (5.3%) (see table 1, figure 3). Thus, a specific
combination of the aforementioned strategies and others for each entity is formed to frame
the implemented unique strategic bundles, representing the respective overall company
development strategy. There is no further information about the extent to which each of the
elements in the strategic bundle is pursued by the respective management team.
Table 1. Frequencies of strategic moves, undertaken by the companies during 2011
($str_moves Frequencies)
Responses
Strategic
moves of
the
companies
(a)

Export

N

Percent

Percent of
Cases

24

12.7%

33.3%

Cost optimization/
leadership

2

1.1%

2.8%

Innovation strategy

10

5.3%

13.9%

Production/ service
related investments

32

16.9%

44.4%

Marketing related
investments

3

1.6%

4.2%

Related diversification

8

4.2%

11.1%

Unrelated diversification

7

3.7%

9.7%

Fulfillment of ecological
requirements

8

4.2%

11.1%

Position defense

5

2.6%

6.9%

Organizational
restructuring

1

.5%

1.4%

Market development

4

2.1%

5.6%

Employee training

12

6.3%

16.7%

EU funding/ loans

8

4.2%

11.1%

High quality standards

16

8.5%

22.2%

Reasonable pricing

4

2.1%

5.6%

Increase in productivity

4

2.1%

5.6%

Sustainable development
strategy

4

2.1%

5.6%

Corporate social
responsibility

10

5.3%

13.9%

Differentiation strategy

1

.5%

1.4%

Product development

3

1.6%

4.2%

Outsourcing strategy

8

4.2%

11.1%

Hiring new personnel

6

3.2%

8.3%

Focus strategy

7

3.7%

9.7%

Franchise strategy

2

1.1%

2.8%

189

100.0%

262.5%

Total
a Dichotomy group tabulated at value 1.
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Franchise strategy
Focus strategy
Hiring new personnel
Outsourcing strategy
Product development
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
Fulfillment of ecological requirements
Unrelated diversification
Related diversification
Site relocation
Marketing related investments
Production/ service related investments
Innovation strategy
Cost optimization/ leadership
Export
Decrease in the number of personnel...
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Figure 3. Frequencies of strategic moves, undertaken by the companies during 2011 (in
percent).
Half of the business organizations proved to be a possession of mightier
companies. In this way the relations between the headquarters and the respective
business units come to surface, implying that the strategies implemented in the local
subsidiary for sure are in congruence with those, followed at corporate level. The last may
be used as an explanation to demonstrated specific market behavior by these subsidiaries
whose managers have to act as members of a greater network. Most of the members from
the last group of entities have mother companies with a foreign origin (75%) (see table 2
and figure 4).
Table 2. Surveyed business organizations, classified by the origin of the mother company.
Valid

Missing
Total

Bulgarian
Foreign
Total
System

Frequency
9
27
36
36
72

Percent
12.5
37.5
50.0
50.0
100.0

Valid Percent
25.0
75.0
100.0

Cumulative
Percent
25.0
100.0
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Figure 4. Surveyed business organizations, classified by the origin of the mother
company.
Table 3. The strategic moves of surveyed business organizations, classified by the
availability of a mother company

Strategic
moves
multiresponse

Total

.

Export
Cost optimization/ l
Innovation s trategy
Production/ service
Marketing related in
Related diversificat
Unrelated divers ific
Fulfillment of ecolo
Position defens e
Organizational restr
Market development
Employee training
EU funding/ loans
High quality standar
Reasonable pricing
Increas e in producti
Sustainable developm
Corporate s ocial res
Differentiation s tra
Product development
Outsourcing strategy
Hiring new pers onnel
Focus strategy
Franchise s trategy

Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count

Is the company
posses sed by another
mightier organization?
Yes
No
11
13
1
1
5
5
16
16
1
2
7
1
2
5
3
5
4
1
0
1
1
3
7
5
1
7
11
5
1
3
2
2
3
1
3
7
1
0
1
2
3
5
2
4
5
2
1
1
36
36

Total
24
2
10
32
3
8
7
8
5
1
4
12
8
16
4
4
4
10
1
3
8
6
7
2
72

Percentages and totals are based on respondents .
a. Dichotomy group tabulated at value 1.
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The difference in strategic choices made by the management teams becomes
evident when preferred strategic moves are cross-tabulated with the availability of a
mother company for the respective surveyed entity. The results show that the managers of
leading business organizations that are not subordinated to larger corporations do not
apply “Differentiation strategy” and “Organizational restructuring”. In this group of entities
there is wider implementation of “(un)related diversification”, “fulfillment of ecological
requirements”, “EU funding/loans”, “Reasonable pricing”, “Hiring new personnel” and
“Focus strategy” in comparison to the subsidiaries. The business units, dependent on their
headquarters general strategies and policies, reveal certain specificity in the sphere
strategic management execution, expressed by wider use of “Marketing related
investments”, “Position defense”, “Market development”, “Employee training”, “High quality
standards”, “Sustainable development strategy”, “Corporate social responsibility” and
“Outsourcing strategy” (see table 3 and figure 5)

Is the company possessed by another mightier
organization?
No

Yes

Franchise strategy
Focus strategy
Hiring new personnel
Outsourcing strategy
Product development
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
Fulfillment of ecological requirements
Unrelated diversification
Related diversification
Site relocation
Marketing related investments
Production/ service related investments
Innovation strategy
Cost optimization/ leadership
Export
Decrease in the number of personnel (downsizing)

0

5

10

N>0

15

20

0

5

10

15

20

N>0

Figure 5. The strategic moves of surveyed business organizations, classified by the
availability of a mother company.
The subsidiaries with local mother companies claim to pursue narrower array of
business strategies in comparison to entities, owned by foreign corporations. The
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managers in the entities, possessed by local big organizations claim that they do not
implement “Franchise strategy”, “Hiring new personnel”, “Product development”,
“Differentiation strategy”, “Corporate social responsibility”, “Increase in productivity”,
“Reasonable pricing”, “Employee training”, “Market development”, “Position defense”,
“Fulfillment of ecological requirements”, “Site relocation”, “Marketing related investments”,
“Innovation strategy” and “Decrease in the number of personnel”. The headquartered
abroad entities rely to a greater extent to “Production/ service related investments”,
“Export”, “High quality standards”, “Corporate social responsibility”, “Employee training”,
“Innovation strategy” and others (see table 4 and figure 6).
Table 4. The strategic moves of surveyed business organizations, classified by the origin
of mother companies.

Strategic
moves by
headquarter's
origin

Total

Export
Cost optimization/ l
Innovation s trategy
Production/ service
Marketing related in
Related diversificat
Unrelated divers ific
Fulfillment of ecolo
Position defens e
Organizational restr
Market development
Employee training
EU funding/ loans
High quality standar
Reasonable pricing
Increas e in producti
Sustainable developm
Corporate s ocial res
Differentiation s tra
Product development
Outsourcing strategy
Hiring new pers onnel
Focus strategy
Franchise s trategy

Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count

What is the origin of
the mother company?
Bulgarian
Foreign
1
10
1
0
0
5
3
13
0
2
1
0
1
1
0
3
0
4
0
1
0
3
0
7
1
0
3
8
0
1
0
2
1
2
0
7
0
1
0
1
2
3
0
2
2
0
0
1
9
27

Total
11
1
5
16
2
1
2
3
4
1
3
7
1
11
1
2
3
7
1
1
5
2
2
1
36

Percentages and totals are based on respondents .
a. Dichotomy group tabulated at value 1.
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What is the origin of the mother company?
Bulgarian

Foreign

Franchise strategy
Focus strategy
Hiring new personnel
Outsourcing strategy
Product development
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
Fulfillment of ecological requirements
Unrelated diversification
Related diversification
Site relocation
Marketing related investments
Production/ service related investments
Innovation strategy
Cost optimization/ leadership
Export
Decrease in the number of personnel...

0

2

4

6

8

10

12

14

0

2

4

N>0

6

8

10

12

14

N>0

Figure 6. The strategic moves of surveyed business organizations, classified by the origin
of mother companies.
Table 5. Company size
Valid

Big company

Frequency
28

Percent
38.9

Valid Percent
38.9

Cumulative
Percent
38.9

SME

44

61.1

61.1

100.0

Total

72

100.0

100.0

70

60

Percent

50

40

30

20

10

0
Big company

SME

Figure 7. Company size data
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The small and medium sized business organizations dominate among the group of
surveyed leading local entities, because of the structure in the enclosures, presenting the
annual lists of leading local companies that is chosen by the respective editors (see table 5
and figure 7).
Table 6. The strategic moves of surveyed business
organizations, classified by their size
_

Strategic
moves by
headquarter's
origin

Total

Export
Cost optim ization/ l
Innovation strategy
Production/ service
Marketing related in
Related diversificat
Unrelated diversific
Fulfillm ent of ecolo
Position defens e
Organizational restr
Market developm ent
Em ployee training
EU funding/ loans
High quality standar
Reasonable pricing
Increas e in producti
Sustainable developm
Corporate s ocial res
Differentiation s tra
Product development
Outsourcing strategy
Hiring new pers onnel
Focus strategy
Franchise s trategy

Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count

Company s ize
Big com pany
SME
9
15
0
2
7
3
18
14
2
1
2
6
3
4
7
1
4
1
0
1
4
0
9
3
3
5
12
4
1
3
3
1
3
1
7
3
1
0
2
1
3
5
2
4
1
6
1
1
28
44

Total
24
2
10
32
3
8
7
8
5
1
4
12
8
16
4
4
4
10
1
3
8
6
7
2
72

Percentages and totals are based on res pondents .
a. Dichotomy group tabulated at value 1.

The big business organizations rely to a greater extent to strategic moves as
“Corporate social responsibility”, “High quality standards”, “Employee training”, “Fulfillment
of ecological requirements” and “Innovation strategy” in comparison to the small and
medium-sized ones. Both small and medium-sized entities and big companies emphasize
the implementation of “Production/ service related investments” and “Export”, and restrain
from the use of “Site relocation” and “Decrease in the number of personnel” (see table 6
and figure 8).
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Company size
Big company

SME

Franchise strategy
Focus strategy
Hiring new personnel
Outsourcing strategy
Product development
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
Fulfillment of ecological requirements
Unrelated diversification
Related diversification
Site relocation
Marketing related investments
Production/ service related investments
Innovation strategy
Cost optimization/ leadership
Export
Decrease in the number of personnel...

0
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20

N>0

0

5

10

15

20

N>0

Figure 8. The strategic moves of surveyed business organizations, classified by their size
The interval, formed by the numbers of mentioned strategic moves by interviewed
managers as a part of the basic bundle of overall company's development strategy is
shown in table 7 and figure 9.
Table 7. The Number of mentioned strategic moves by interviewed managers as a part of
the basic bundle of overall company's development strategy

Valid

one strategic move
two strategic moves
three strategic moves
four strategic moves
five strategic moves
six strategic moves
seven strategic moves
Total

Frequency
23
21
9
5
10
3
1
72

Percent
31.9
29.2
12.5
6.9
13.9
4.2
1.4
100.0

Valid Percent
31.9
29.2
12.5
6.9
13.9
4.2
1.4
100.0

Cumulative
Percent
31.9
61.1
73.6
80.6
94.4
98.6
100.0
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Figure 9. The Number of mentioned strategic moves by interviewed managers as a part of
the basic bundle of overall company's development strategy
The size of the company influences the number of officially shared strategic moves
by the interviewed managers. It can be detected that predominant part of big organizations
has marked two, five or three strategic moves while describing the success stories of the
respective entities. Since the management of small and medium sized firms is proved to
be less complex than that of big organizations, it seems logical that the majority of
respondents, leading SMEs share one or two strategic moves, constituting the strategic
bundle of their overall company development strategies (see figure 10). Furthermore when
analyzing strategic disclosure of subsidiaries, it can be stated that the managers of
headquartered abroad entities shared strategic moves within the interval from four to six.
The spread of surveyed business organizations by industrial branches is shown in
table 9 and figure 11. Dominating part of leading local business organizations belong to
“high-tech industry”, “foodstuff industry”, “machine-building industry”, “timbering and wood
processing industry” and “transport business”
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.
Company size

Number of mentioned strategic moves by
interviewed managers as a part of the basic bundle
of overall company's development strategy

Big company

SME

seven strategic moves

six strategic moves

five strategic moves

four strategic moves

three strategic moves

two strategic moves

one strategic move

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

0.0%

Percent

10.0%

20.0%

30.0%

Percent

Figure 10. The Number of mentioned strategic moves by company's size

Pharmaceutical industry
Machine building
Foodstuff industry
Chemical industry
Glass industry
High-tech
Non-ferrous metallurgy
Construction
Energy production
Ferrous metallurgy
Healthcare industry
Timbering &
woodprocessing
Agriculture
Textile - Clothing Shoes
Transport business
Public utilities
Business consulting
Media
Financial services
Metallurgy - scrap
recycling
Commerce

Figure 11. The surveyed companies by branch of industry
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Table 9. The surveyed companies by branch of industry
Valid

Pharmaceutical industry

Frequency
1

Percent
1.4

Valid Percent
1.4

Cumulative
Percent
1.4

Machine building

7

9.7

9.7

11.1

Foodstuff industry

9

12.5

12.5

23.6

Chemical industry

4

5.6

5.6

29.2

Glass industry

1

1.4

1.4

30.6

High-tech

11

15.3

15.3

45.8

Non-ferrous metallurgy

2

2.8

2.8

48.6

Construction

7

9.7

9.7

58.3

Energy production

1

1.4

1.4

59.7

Ferrous metallurgy

1

1.4

1.4

61.1

Healthcare industry

1

1.4

1.4

62.5

Timbering & woodprocessing

7

9.7

9.7

72.2

Agriculture

1

1.4

1.4

73.6

Textile - Clothing - Shoes

4

5.6

5.6

79.2

Transport business

7

9.7

9.7

88.9

Public utilities

1

1.4

1.4

90.3

Business consulting

2

2.8

2.8

93.1

Media

1

1.4

1.4

94.4

Financial services

1

1.4

1.4

95.8

Metallurgy - scrap
recycling

1

1.4

1.4

97.2

2
72

2.8
100.0

2.8
100.0

100.0

Commerce
Total

At first sight the majority of managers seem willing to proclaim further information
about their organizational strategic strivings, providing unknown facts that add important
characteristics to the indicated corporate or business level strategies or support the
researcher’s analysis (see table 10 and figure 12).
Table 10. Do managers mention specific facets, related with the basic bundle of overall
company's development strategy?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

10

13.9

13.9

13.9

Yes

62

86.1

86.1

100.0

Total

72

100.0

100.0

No
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Yes

Figure 12. Do managers mention specific facets, related with the basic bundle of overall
company's development strategy?
But a richer picture is obtained when the number of specific facets, mentioned by
interviewed managers, is taken into account. In fact it showed that as a whole the
respondents are not inclined to reveal publicly additional detailed facets, related with the
company's strategic bundle (see table 11 and figure 13). This once again confirms the
dominating cognitive paradigm in managers’ minds that the area of strategic management
is accepted to a great extent a traditional field of corporate secrets that should be kept for
the sake of organizational survival. Furthermore, the prudent researcher cannot afford to
neglect that business environment impact and always has to put up with it, while searching
more creative ways of gathering needed data and applying a wider array of data retrieval
and analysis methods.
Table 11. How many specific facets to the company's strategic bundle did the managers
mention?

Valid

Missing
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

29

40.3

46.8

46.8

two specific facets

17

23.6

27.4

74.2

three specific facets

11

15.3

17.7

91.9

four specific facets

5

6.9

8.1

100.0

Total

62

86.1

100.0

System

10

13.9

72

100.0

one specific facet
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50

Percent

40

30

20

10

0
one specific facet

two specific facets

three specific facets

four specific facets

Figure 13. How many specific facets to the company's strategic bundle did the managers
mention?
As for the applied professional language by managers it has to be marked that the
content research provided evidence only for rare use of “going global”, “globalization” and
“turbulence”. It seems that the rest of the aforementioned modern professional terms are
not a part of managers’ knowledge or are not shared in public.
5. Conclusions
A group of strategic moves, applied by succeeding business organizations in
Bulgaria, may be identified. It consists predominantly by components as “Production/
service related investments”, “Export”, “High quality standards”, “Employee training”,
“Innovation strategy” and “Corporate social responsibility”. Some influence of three factors
on the choices of strategic moves by leading organizations is detected, i.e. the availability
of a mother company, its origin and entity’s size. The managers of big firms shared more
detailed information about their strategic moves, but as a whole “strategic management”
issues still remain organizational secrets. Most of the managers do not use in public
modern terms, associated with the strategic management sphere.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ ФОРСАЙТ КАТО ИНСТРУМЕНТ, ПОДПОМАГАЩ
СТРАТЕГИЧЕСКОТО ФИРМЕНО ПЛАНИРАНЕ
Доц. д-р Светла Бонева
Катедра “Международни икономически отношения и бизнес”, УНСС
Abstract The paper presents the basic aspects of strategic foresight as a tool for
better strategic planning at company and policy level. The scope, objectives, basic
definitions, methods and elements of strategic foresight have bben presented. The market
and technology perspective of foresight as a framework of strategic response have been
outlined, the basic actors and methods in the strategic response process have been
pointed out.
Keywords: strategic foresight, methods and elements of strategic foresight
Резюме: Статията представя основните аспекти на стратегическия
форсайт като инструмент за по-добро стратегическо планиране както на
фирмено равнище, така и на равнище планиране на политики за развитие на
бизнеса. Изяснени са същността, обхватът, целта, и елементите на
стратегическия форсайт. Представени са пазарните и технологичните аспекти
на стратегическия форсайт, основните методи на и участници в
стратегическият форсайт като процес.
Ключови думи: стратегически
стратегическия форсайт

форсайт,

методи

и

елементи

на

JEL класификация: L10, L21
1. Scope and objectives of Strategic Foresight
In the contemporary world, both fast changing and truly competitive, Strategic
foresight represnts a major tool for better strategic planning at both company and policy
level. Nowadays representatives of both big international companies as well as small
innovative and flexible companies are active in professional social networks such as the
Strategic Foresight and Innovation group at LinkedIn, the FERN network (Foresight
Education
and
Research
Network),
the
XING
group
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(https://www.xing.com/net/strategic_foresight/) and many others. Leading universities
offer Master programs in Strategic Foresight. European conference of Strategic Foresight
enjoys high interest (http://futureorientation.net/ conference/european-conference-oncorporate-foresight/).
In many industries, companies are facing problems stemming from emerging
technologies, from the political and legislative environment, from alternative business
models or from socio-cultural shifts. In this environment a strong forward view is crucial to
maintain competitiveness. The implementation of a Strategic Foresight practice, therefore,
is becoming more important and popular especially in multinational enterprises.
As new technologies, services and customer trends emerge, companies in many
industries have to watch their entire business models threats. This is not a new
phenomenon. The industrial revolution substituted millions of weavers with the mechanical
loom, replaced horsepower with steam engines and made manual work in many places
dispensable. In recent years, troubled industries include photography, which was largely
unprepared for the technological discovery of the digital camera, print media, where for
example the publishers of encyclopaedias were caught off guard by the impact of the
Internet or the Wikipedia phenomenon, and telecommunications, which is faced with the
threat of Voice over IP.
There are many definitions of Strategic foresight, many of them overlapping in
sence and repating each other. One of the most practically oriented one belongs to the
XING group 1, according to which: „Strategic Foresight is a combination of futures methods
and methods of of strategic management. It is the ability to create a forward view and to
use the insights in organizationally useful ways, for example, to develop strategies and to
explore new markets, products and services. The underlying assumption is that changes
and discontinuities in an organization’s environment can be perceived before becoming
effective. Strategic Foresight deals with the identification, assessment and usage of those
weak signals to prolong the reaction time and make strategic action possible instead of
short-term reaction. Hence, Strategic Foresight aims at enabling an organization to
capitalize on emerging opportunities and to avoid getting surprised by upcoming threats.“
The aim of strategic foresight is well described by Dr. Michael Jackson 2 (2011) in
Practical Foresight guide (chapter 2, page 3):”The ultimate aim of using strategic foresight
to advantage is to provide challenging visions of alternative futures which can be acted
upon today in order to shape the best possible tomorrow. This process starts by asking
challenging questions about a particular future topic.”
Another proper definition of Strategic Foresight has been given by Rohrbeck, Arnold
and Heuer 3 (2007). According to their research “Strategic Foresight deals with the
identification, assessment and usage of weak signals to recognize and give warning about
threats and opportunities at an early stage. Sources of weak signals are the political,
1

Source: The XING group, https://www.xing.com/net/strategic_foresight/, in : What is Strategic Foresight?
Source: Dr. Michael Jackson, Practical Foresight guide (chapter 2, page 3), 2011
3
Source: Strategic Foresight - a case study on the Deutsche Telekom Laboratories, Rohrbeck, R., H. M. Arnold and J.
Heuer, ISPIM-Asia Conference; 2007; New Delhi, India
2
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socio-cultural and competitive environments as well as science and technology. Strategic
Foresight defines the methods, the actors, the process and the system needed to enhance
the competitive position of a company. Strategic Foresight can be directed (monitoring,
issue driven) or undirected (scanning) [13, 20].
2. Methods and elements Strategic Foresight
The research on the future and how to deal with it has evolved over time to include
an increasing number of aspects. Frameworks for strategic response have been classified
by the analysts of Deutche Telecom Laboratories Rene Rohrbeck, Heinrich Arnold and
Jorg Heuer as shown in Figure 1.
Figure 1: Scientific classification of research on Future Studies

Source: Strategic Foresight - a case study on the Deutsche Telekom Laboratories, Rohrbeck, R., H. M. Arnold and J.
Heuer, ISPIM-Asia Conference; 2007; New Delhi, India

In the 1970s, research conducted on the subject was termed Forecasting and
focused on methods for predicting the future with modeling and econometric techniques,
using data from the past [2]. These methods included trend extrapolation, S-curves, trend
curves, and patent and publication analysis.
Foresight broadened the scope of research to incorporate methods that enable
networking for information gathering, assessment and interpretation, and methods that
support decision making [3]. Furthermore, Foresight includes research on the capacity of
organizations to cope with the future [4]. The term Strategic Foresight was developed to
refer to research focused on the company level. [5-7].
Elements of Strategic Foresight
Strategic Foresight uses weak signals from science and technology and from the
political, socio-cultural and competitive environment. There has been extensive research
on future-related intelligence activities in the main research fields which have been
incorporated into Strategic Foresight (Figure 2.).
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Figure 2: Elements of Strategic Foresight

Source: Strategic Foresight - a case study on the Deutsche Telekom Laboratories, Rohrbeck, R., H. M. Arnold
and J. Heuer, ISPIM-Asia Conference; 2007; New Delhi, India

Technology Intelligence deals with the identification, assessment and usage of
weak signals and information about emerging technologies and technological
discontinuities [12-15].
Competitive Intelligence deals with the assessment of competitors and the
identification and assessment of products and services in development or already
available in lead markets [16-19].
Political Environment Foresight deals with the identification, assessment and
usage of information on legislation, the political environment and on shifts in the political
landscape [1, 5]. This element is particularly critical in highly regulated industries such as
the infrastructure of the food industry. At first, genetically modified food appeared to have a
great deal of potential. However, the introduction of tight regulations led to a significant
drop in sales.
Consumer Foresight deals with the identification, assessment and anticipation of
consumer needs as well as lifestyle and socio-cultural trends.
3. Frameworks for strategic response: market and technology perspective
The four elements of Strategic Foresight can be divided up further into two
perspectives. They correspond to the activities of the various actors involved in strategic
foresight. The restructuring of these perspectives is helpful when analyzing and planning
the coordination of different activities, actors and methods within the organization.
The market perspective incorporates the Competitive Intelligence, Consumer
Foresight and Political Environment Foresight elements and the technology perspective
consists of Technology Intelligence.

218

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 2(7)/2013

ISSN 1314-0582

Figure 3: Integration of the two perspectives of Strategic Foresight

Source: Strategic Foresight - a case study on the Deutsche Telekom Laboratories, Rohrbeck, R., H. M. Arnold and J.
Heuer, ISPIM-Asia Conference; 2007; New Delhi, India

The two perspectives can be integrated in three different ways:
Firstly, by bringing the different actors together.
Secondly, by applying methods designed to combine the data generated in the two
perspectives.
And thirdly, by using systems which integrate the perspectives. These systems can
be IT-solutions or organizational systems such as staff units, which analyze the
information generated in the two perspectives and compose an integrated report.
Numerous studies have demonstrated the expected gains from integrating the two
perspectives as well as the barriers to overcome while attempting to do so [21-26]. In the
end, the success of the integration will depend on bringing the actors together through
tailored methods and systems adapted to company specific requirements.
4. Frameworks for strategic response: actors
In recent years, the individual actor has become the focal point of innovation
management research. The two research streams have been the Champions of Innovation
and the Promoters of Innovation [27]. This research has shown that the actions of a few
individuals, rather than the innovation system itself, are crucial to the success of
innovations.
This has been applied in many MNCs in order to give early warning signs and to
stimulate innovation. For example, the different Strategic Foresight actors at Deutsche
Telekom AG as formulated by Rene Rohrbeck, Heinrich Arnold and Jorg Heuer are
presented at Figure 4. The Strategic Foresight activities conducted by these actors are
mostly directed by specific issues, which need to be acted upon. In order to decide upon
the course of action information is usually gathered, analyzed and, after a conclusion has
been reached, the data is usually distributed.
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Figure 4: Strategic Foresight Actors at Deutsche Telekom AG

Source: Strategic Foresight - a case study on the Deutsche Telekom Laboratories, Rohrbeck, R., H. M. Arnold and J.
Heuer, ISPIM-Asia Conference; 2007; New Delhi, India

On the other hand, there are three units which scan in an undirected way. These
units are:
•
Product & Service Exploration, which is dedicated to the identification of products
and services available in lead markets,
•
Customer Exploration, which uses methods such as ICT diaries, socio-cultural
studies and trend analysis to identify latent and emerging customer needs, and
•

Technology Exploration, which scans for emerging technologies.

All three units publish scanning reports, which are available throughout Deutsche
Telekom AG. The way these reports are disseminated has a strong information-push
character: readers cannot state what information they require or how comprehensive it
should be. There are, however, some information-pull mechanisms in place. Deutsche
Telekom AG business units can request workshops or interviews on the scanning results.
5. Frameworks for strategic response: methods
The methods of Strategic Foresight can be differentiated according to the areas in
which they are applied, as shown in Figure 5. A literature review in the area of Competitive
Intelligence identified the market-oriented methods, technology Intelligence methods and
integrating methods (Figure 5).
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Figure 5: Methods of Strategic Foresight

Source: Strategic Foresight - a case study on the Deutsche Telekom Laboratories, Rohrbeck, R., H. M. Arnold and J.
Heuer, ISPIM-Asia Conference; 2007; New Delhi, India. The figure is published by Rohrbeck, R., H. M. Arnold and J.
Heuer and based on Rohrbeck, Gemünden (2006) [35]
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ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ЛОЯЛНОСТ – ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА
ТЪРГОВСКАТА ФИРМА
Ас. д-р Борислав Атанасов
Катедра „Икономика на търговията”, УНСС
Резюме: Развитието на търговия и изострената конкуренция между
различните търговски формати, извежда на преден план необходимостта от
нова форма на конкурентно предимство между тях. Източник на конкурентно
предимство се явява потребителската лоялност и свързаните с нея програми за
лоялност. Чрез програмите за лоялност търговските фирми са по-близо до
потребителите, изучават потребностите им, наблюдават и анализират
поведението им в процеса на покупка.
Ключови думи: продажби, търговска фирма, потребители, лоялност,
програми за лоялност.
JEL: M31, M39.
Основен източник за развитие на всяка търговска фирма са продажбите. Те са
в основата на приходите, печалбата, рентабилността и пазарният дял.
Осъществяването на продажбите е немислимо без наличие на клиенти. За да
стимулират продажбите в условия на изострена конкуренция между фирмите от
един и същ търговски формат (за хранителни, нехранителни стоки, горива, услуги и
др.), голяма част от търговските вериги въвеждат и развиват програми за
потребителска лоялност. Те са източник на конкурентно предимство между
търговските фирми и формират имиджа им на пазара. Чрез програмите за лоялност
търговските фирми са по-близо до потребителите, изучават потребностите им,
наблюдават и анализират поведението им в процеса на покупка. Прилагането на
програмите за лоялност като средство за стимулиране на продажбите датира от 30те години на ХХ век 1.
Както посочва Е. Станимиров2 в началото на XXI век фирмите се стремят да
достигнат и поддържат определено ниво на потребителска лоялност, на основата на
определено ниво на потребителска удовлетвореност. Според Е. Станимиров
лоялността на потребителите се постига на следните четири равнища –
потребителска удовлетвореност, постоянство, персонализация и интегриране.
Следователно в основата на лоялността е удовлетворението на
потребителите от процеса на покупко-продажба.

1
2

Маринов, К., За печалбата от лоялните клиенти, „Икономически алтернативи”, 5/2011, с. 96.
Станимиров, Е., Управление на взаимоотношенията с клиентите, „Наука и икономика”, ИУ-Варна, 2010, с.58-59.
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Етимологията на думата „лоялност” произлиза думата „loyal” 1, което в превод
означава верен. Лоялността се определя като безусловно положително отношение и
емоционална привързаност в процеса на вземане на решение, свързани с обекта на
лоялност.
Лоялността е вярност или отдаденост към човек, държава, група или кауза.
Според българският тълковен речник 2 лоялността се определя като
привързаност или преданост към някого или към нещо. Като синоними на лоялност
се посочват верен, непоколебим и решителен. Я. Янкулов 3 определя лоялността
като съвкупност от привързаност към търговеца и повтарящо се поведение от
страна на потребителя. Лоялността отбелязва той вече не е процес, а
преживяване.
В тази връзка потребителската лоялност може да се определи като
привързаност на потребителя към марка, с мотивираност да закупи стока от
предпочитам търговец, с ниска ценова чувствителност при промяна на цената на
предпочитаната стока или марка, с отхвърляне на алтернативни предложения.
Типичен пример за лоялност от страна на потребителите е качеството на стоките
или услугите, предлагани от търговеца. Удовлетворението на потребителите от
качеството на закупуваните стоки води лоялност, а лоялността - до рентабилност.
Лоялността е налице, когато печелившите клиенти се връщат при търговеца
по-често, въпреки че конкурентни фирми им предлагат същият или подобен
асортимент на подобна цена.
В резултат на изведените дефиниции относно лоялността, може да се
обобщи, че потребителската лоялност е положително отношение, водещо до
привързаност на потребителите към търговец по отношение на един или
няколко от елементите, изграждащи търговският продукт, а именно:


Местоположение на търговския обект (удобство при пазаруване);



Качество на предлаганите стоки;


Разнообразие от стоки и марки (включително предлагане на стоки и под
собствени търговски марки);


Цените на стоките;


Обслужване в обекта и наличие на допълнителни услуги (форми на безкасово
плащане, ползване на безплатен паркинг, колички при пазаруване, места за
съхранение на багаж, детски кът, каси за плащане на комунално-битови сметки,
наличие на банкомати и др.);


Атмосферата в търговската зала в процеса на пазаруване;



Гаранционно и извън гаранционно обслужване;



Предлагани промоции;



Реклама;

1

http://en.wikipedia.org/wiki/Loyalty
Български тълковен речник, Наука и изкуство, С., 2008, с.424.
3
Янкулов, Я., Психология на пазаруването (лоялност), http://retail.mysuccess.bg
2
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Други.

Основна цел на програмите за потребителска лоялност е привличане на нови
и задържане на съществуващите потребители. Програмите за потребителска
лоялност представляват комплекс от действия, целящи осъществяване на
последващи продажби, респективно извършване на последващи покупки от
потребителите. Лоялните клиенти както посочват С. Кадиева и Г. Рафаилова са
постоянни, очаровани, приятелски настроени, привличат нови клиенти и носят поголяма печалба в следствие на по-голям обем покупки 1. Най-разпространена форма
на програмите за лоялност е чрез издаване на карта за лоялен клиент. Тя позволява
на притежателя й да:

Пазарува предварително определен от търговската фирма асортимент
на по-ниска цена.
Подобни предложения се отправят към клиентите на търговска верига
„Билла”. Тя предлага на лоялните си клиенти две оферти - „Billa card акция” и
„Гранде оферта”. Предложението „Billa card акция” позволява на притежателите на
клиентска карта да закупуват предварително определени над 600 артикула от всички
стокови групи на промоционални цени, извън предлаганите седмични ценови
предложения. Чрез програмата „Гранде оферта” лоялните клиенти на веригата имат
възможност да закупят всеки петък и събота стоки от определена група с 25 %
намаление.
От своя страна веригите „Penny market”, „Pro market” и „Тмаркет” в седмичните
си предложения, отправят и специални предложения към лоялните си клиенти
(притежаващи клиентска карта), включващи предварително определен асортимент
на преференциални цени.
Carrefour Group дава възможност на клиентите си, притежаващи клубна карта
да ползват отстъпки от цените на 200 вида стоки, които се определят на всеки 15
дни.


Получава бонус точки в зависимост от сумата на извършените покупки.

Системата за събиране на бонус точки се развива от веригите „Билла”,
„Пикадили”, и „Метро”. Системата за получаване на бонус точки е на принципа, всеки
пет лева от сметката носи една бонус точка. „Билла” и „Метро” прилагат системата
на бонус точки съвместно със свои партньори, което позволява на потребителите им
при събрани определен брой точки да закупят точно определени стоки с 50 %
намаление. Обикновено това са стоки предназначени за обзавеждане на дома.
Системата за събиране на бонус точки на търговска верига „Пикадили” дава
възможност на клиентите й да заменят натрупаните бонус точки за предварително
определени стоки и/или услуги.

Получава намаление от крайната сметка в зависимост от общата сума на
покупки.

1

Кадиева, С., Г. Рафаилова. Грижа за клиента, „Наука и икономика”, ИУ-Варна, 2007, с.16.
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Възможността за ползване на намаление от крайната сметка при пазаруване
се развива от веригите за черна и бяла техника „Зора” и „Техномаркет”, както и от
веригата за бързооборотни стоки „ЦБА”. Чрез програмата си за лоялни клиенти,
веригите предоставят възможност на потребителите си да ползват намаление от 1
% до 5 % от стойността на сметката при пазаруване в зависимост от общата
стойност на покупките до момента. „Техномаркет” предлага на клиентите си при
достигане на обща стойност на годишните покупки над 20 000 лева издаване на VIP
карта.


Участва в разпределяне на специални награди, подаръци и други.

Системата на специални награди и подаръци за лоялни клиенти се прилага от
веригите „ЦБА”. „IKEA”, мобилният оператор „Мтел”. Тази система позволява на
лоялните клиенти при достигане на определен брой клубни точки да получат
предварително определен от търговската фирма подарък. От своя страна „Мтел” в
зависимост от клубните точки предлага освен получаване на подарък и възможност
на потребителите си да получат отстъпка от месечната си абонаментна такса.
Веригата за горива Лукойл предлага на лоялните си клиенти допълнителна отстъпка
през всички почивни дни при плащане в брой за всеки литър гориво.


Получава ваучери за пазаруване.

Веригата „Peek&Cloppenburg” предлага на притежатели на клиентска карта и
допълни ваучери за намаление в период на обявено от веригата общо намаление на
цените. Тя изпраща на лоялните си клиенти ваучери с различна стойност по пощата
или ги предоставя в обектите си. Веригата „Tesco” дава възможност на клиентите си
с всеки платен паунд при пазаруване да печелят по една точка. При достигане на
определен брой точки потребителят може да ги размени за ваучер с определена
стойност, който да ползва при пазаруване.
С цел подобряване на отношенията си потребителите Walmart прилага схема
на отстъпки с ваучери и купони, а също и кодове за отстъпки при пазаруване в
интернет.

Преминава в по-висока степен в йерархията на потребителската
лоялност при достигане на определена сума от стойността на покупките.
Притежателите на клиенти карти могат да преминават в различни йерархични
равнища на лоялност в зависимост от общата сума на извършените покупки за
определен период от време обикновено една календарна година. Системата на
йерархия в потребителската лоялност се прилага от веригите „Практикер”, „Baumax”,
„Технополис”, „Мтел”, „KFC” и други. Така например „Практикер” има два вида карти
за лоялни клиенти – сребърна и златна. Сребърната карта дава право на лоялните
клиенти да ползват 5 % отстъпка от стойността на покупките, както и да се
възползват от специални оферти. Златната карта се издава след реализиране на
покупки на стойност над 7 500 лева и позволява на притежателите й да ползват 10 %
отстъпка от стойността на покупките, а също да се възползват и от специални
предложения. На подобен принцип е програмата за лоялни клиенти и на веригата за
бяла и черна техника „Технополис”. Тя се състои от три йерархични равнища –
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Technopolis бонус карта, Technopolis златна карта и Technopolis VIP карта.
„Баумакс” прилага две равнища на своята карта за лоялни клиенти в зависимост от
стойността на реализираните годишни покупките, което позволява ползване на
отстъпка съответно 5 % и 10 %. Ресторантьорската верига „KFC” в зависимост
от натрупаните точки от потребителите си, прилага три нива в рамките на
програмата си за лоялност. Сребърна клубна карта KFC дава правото на
притежателя си, на 5%. Златна клубна карта KFC дава правото на притежателя си,
на 10% отстъпка, а платинена клубна карта KFC - 10% отстъпка. Мобилният
оператор „Мтел” в зависимост от средно месечното потребление на абонатите си
прилага три нива в програмата си за лоялност – клубна карта класик, сребърна
клубна карта и златна клубна карта. Веригата за спортни стоки „Sport depot”
прилага три нива на лоялност в програмата си за лоялни клиенти, съответно:
карта Sport depot bronze, карта Sport silver и карта Sport depot gold. Картите се
активират при достигане на определена стойност на извършените покупки.
Тристепенна система за лоялни клиенти се предлага и от търговската верига за
мебели и обзавеждане на дома и офиса „Явор” – карта стандарт, сребърна карта
и златна карта. В зависимост от общата сума на извършените покупки за
последната година клиентите могат да преминават в по-високото ниво на лоялност и
да ползват по-висока отстъпка при пазаруване.
Конкуренцията между търговските вериги и стремежът за увеличаване на
пазарния дял на всяка фирма налага от търговските фирми да предоставят повисока ценност на потребителите си в процеса на покупка. Програмите за лоялност
са източник на конкурентно предимство между различните търговски фирми
опериращи на един и същ потребителски пазар (за хранителни, спортни стоки,
обзавеждане на дома и др.).
С цел предоставяне на уникална потребителска ценност в процеса на покупка,
голяма част от търговските фирми предприемат форми на сътрудничество и
създаване на съвместни програми за лоялност. В търговската практика се прилагат
две форми на съвместни програми за лоялност. Първата е на основа на
притежаваната от потребителите карта, издадена от съответната верига. Втората
форма се реализира чрез ко-брандирана карта за лоялни клиенти. Тя е съвместно
издадена карта по програма за лоялност от две фирми. Пример за това е кобрандираната карта V PAY-Lukoil, издадена съвместно от Лукойл и УниКредит
Булбанк. На подобен принцип е сътрудничеството между бензиностанции „Петрол” и
спортният магазин „Sport Depot”. Те предлагат на клиентите офертата „Енергия за
спорта”, според която всеки клиент на Петрол заредил наведнъж 20 или над 20
литра от даден вид гориво в търговски обект собственост на Петрол АД, получава
еднократен ваучер Sport Depot на стойност 10 лева за еднократна покупка на
ненамалени стоки.
Независимо коя от двете форми на съвместна програма за лоялност се
използва от потребителите, те позволяват на притежателите им да ползват
предварително договорен процент отстъпка в обектите от партньорската мрежа.
Пример за това са формите на сътрудничество между мобилни оператори и: банки и
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застрахователни институции, туристически курорти и агенции, хипермаркети, вериги
за обзавеждане, бензиностанции и автомобилни компании, хотели и ресторанти,
фирми за доставка, аптеки, оптики, здравни центрове и други. Това позволява на
лоялните клиенти да се възползват целогодишно от специални преференциални
условия в обектите от партньорската мрежа на фирмата инициатор на програмата за
лоялност. Така например в Германия 1 Metro предлага различни възможности и
преференции на притежателите на карта за лоялен клиент. С цел засилване на
потребителската лоялност Metro изгражда съвместна програма за лоялност с Loyalty
Partner GmbH, която предлага услугата Payback. Тя представлява предлагане на
специална клубна карта, чрез която потребителите събират точки от покупки в
различни търговски обекти като бензиностанции, веригата дрогерии DM, компании за
кухненски уреди, хипермаркети, търговски центрове и други.
Независимо каква формата на програма на лоялност прилага търговска
фирма, ключовите фактори за успех познаване на потребителите и техните
потребности. Всяка търговска фирма, прилагаща програма за лоялност може да
анализира информацията за своите клиенти, чрез изграждане на база данни.
Ключов фактор за развитието на програмите за лоялност е и ангажираността на
служителите в търговските обекти. Чрез прилагане на различни прийоми
търговската фирма може да оказва влияние върху поведението на потребителите си
и на навиците им в процеса на пазаруване. Посещавайки обект на съответната
търговска фирма, потребителите се информират с асортимента, който не е включен
в програмата за лоялност към момента, но имащ отношение към закупените стоки,
т.е. възможност за осъществяване на кръстосани продажби от търговците.
През 1994 година 2 „Tesco” въвежда в практиката си „Clubcard”, резултат на
което увеличава пазарния си дял от 12 % на 15.6 %, изпреварвайки основните си
конкуренти.
В страните, където програмите за лоялност са широко разпространени голяма
част от населението притежава карти за лоялни клиенти. Така например 86 % от
американците имат карта за лоялност към определен супер или хипермаркет, а 73 %
от домакинствата участват в повече от една програма за лоялност 3.
Според проучване на GfK 4 за развитието на програмите за лоялност в
Словакия за първите шест месеца на 2009 година 42 % от домакинствата са
използвали клубни карти при пазаруване на бързооборотни стоки. За същия период
на 2011 година, 70 % от домакинствата в процеса на пазаруване участват в
програми за лоялност. Ефектът върху обема на продажбите в резултат на
използването на програми за лоялност показва, че през първото полугодие на 2009
година сметките на лоялните потребители са с 5.7 % по-високи в сравнение с тези,
които не участват в програма за лоялност. За същия период на 2011 година тази
разликата се увеличава до 30. 4 %.
1

http://www.regal.bg 04.09.2010.
http://ru.wikipedia.org/wiki/
3
Станимиров, Е., Управление на взаимоотношенията с клиентите, „Наука и икономика”, ИУ-Варна, 2010, с.72.
4
Значението на промоциите, Регал 10/2011, с.31.
2
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По данни от проведено проучване на GfK 1 потребителите у нас оценяват
като важно участието им в програми за лоялност и съответно събиране на
точки и/или получаване на бонуси. Резултатите от проучването показват, че найчувствителни към програмите за лоялност са потребителите на възраст между 15-19
години (73 % от тях), 69.2 % на възраст между 20-29 години, 69 % от тези между 3039 години, 64 % от потребителите между 40 и 49 години, 54 % между 50-59 години и
42.2 % от потребителите на възраст над 60 години.
От момента на въвеждане на програмата си за лоялност през 2003 година
веригата „Пикадили” регистрира над 350 000 притежатели на клиентски карти.
Според анализ на „Пикадили”, средно около 60 % от всички платени сметки са през
клубните карти, което е над 50 % от обема на продажбите на веригата 2.
По данни на веригата „Тмаркет”3 над 130 000 клиенти се възползват от
специалните предложения на програма „Благодаря”. За 2011 година клиентите
използвали карта „Благодаря” при пазаруване, са спестили повече от 200 000 лева
при покупки на стоки на специални „Благодаря” цени.
От Виваком 4 отчитат, че в резултат на програмата за лоялност нивото на
задържане на клиентите им се повишава с 15 %. Според някои изчисления 40 % от
ръста на продажбите и 38 % от стойността на компанията се дължат на
потребителската лоялност.
Значението на потребителска лоялност за развитие на търговска фирма се
изразява и в това,че е 20-30 % от клиентите, реализират 60-70 % от продажбите 5.
Според някои изчисления 6 40 % от ръста на продажбите и 38 % от стойността на
фирмата се дължат на лоялните клиенти.
Основен показател за измерване на лоялността е нарастване обема на
продажбите в резултат на задържане на съществуващите и привличане на нови
потребители.
Установено е, че фирма, която може да увеличи степента на задържане на
потребителите си с пет пункта, може да увеличи продажбите си с от 35 % до 95 % 7.
В основата на лоялността е удовлетвореността на потребителите.
В резултат на анализираните резултати от проведени проучвания
закономерно може да се заключи, че програмите за лоялност са ключов фактор за
развитие на една търговска фирма а лоялността на потребителите – фактор
за развитие на фирмата. Чрез тях се увеличава делът на потребителите,
пазаруващи от фирмата, като резултат нарастване на обема на продажбите.
Всичко това води до разрастване на дейността на търговската фирма,
откриване на нови търговски обекти и разкриване на нови работни места, което
1

Как печелившите ни клиенти да се връщат при нас, Регал 3/2012, с.4-5.
В брой или в точки, Капитал 4 май 2011г.
3
http://www.maximabulgaria.bg/programa-blagodarya-2/interesni-fakti-za-programa-blagodarya/
4
Удовлетворението води до лоялност, Регал 3/2012, с.15-16.
5
Граматикова, Е., Устояване на икономическата криза, чрез стратегия за развитие на собствената търговска
марка – Световната криза и икономическото развитие, ИУ-Варна 2010, т.2, стр. 623.
6
Много повече струва да привлечеш нов клиент, отколкото да запазиш стар, Регал 3/2012, с.8.
7
Кадиева, С., Г. Рафаилова. Грижа за клиента, „Наука и икономика”, ИУ-Варна, 2007, с.21.
2
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е доказателство, че лоялността на потребителите е фактор за развитие на
търговската фирма.
Програмите за лоялност са източник на изгода както за потребителите,
така и за търговските фирми. Наред с изведените ползи за потребителите, в
допълнение могат да се посочат:

Възможност на потребителите да отделят по-малка част от личния си
разполагаем доход при покупка с клиентска карта;

Психологически ефект от програмата за лоялност – потребителите виждат
стойност в тях, която се реализира чрез система на бонус точки, ваучери, ценови
намаления и други;

Картата за лоялност е форма на реклама за потребителите. Тя им напомня за
търговеца, за положителните страни от пазаруване точно при този търговец. От
друга страна клиентската карта е форма на доверие между потребителя и
търговската фирма;

Притежателите на карти за лоялни клиенти имат привилегията да бъдат
информирани преди останалите потребителите за нови стоки в асортимента на
фирмата, предлаганите нови услуги и специални условия на покупка;

Съвместна програма предоставя възможност потребителите да ползват
специални условия при пазаруване, т.е. да изживеят процеса на покупка.
За търговците ползите от програмите за лоялност могат да се обобщят в
следните направления:

Увеличаване на честотата на посещение на потребителите в търговските
обекти;


Нарастване на продажбите, печалбата и пазарният им дял;



Задържане на съществуващи и привличане на нови потребители;


Създаване и поддържане на база данни чрез издаване на клиентски карти,
което позволява да се следи броят на лоялните клиенти, да се анализира и влияе
върху поведението им и да се изградят дълготрайни взаимоотношения с тях чрез
персонализирането им;

Възможност за осъществяване на кръстосани продажби и намаляване на
ценовите промоции;

Програмата за лоялност е източник на конкурентно предимство и изгражда
имиджа на търговеца пред потребителя;

Картата за лоялен клиент е форма на комуникация между търговеца и
потребителя;

Използване на социални медии за популяризиране на програмите за лоялност
и превръщане на лоялните клиенти в рекламно лице на фирмата, чрез споделяне на
опит и преживяване.
В заключение от извършеното теоретично изследване могат да се изведат
следните по-важни обобщаващи изводи:
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Първо, в България за последните няколко години програмите за лоялност
бележат тенденция на развитие, особено на съвместни програми и на програми,
обхващащи различни йерархични равнища на потребителска лоялност;
Второ, програмите за лоялност са предимно ценово ориентирани, което е
обяснимо с жизнения стандарт на населението. На ценово чувствителен пазар като
българския, те са една от възможностите честите посетители да пазаруват поевтино, което води до изграждане на лоялност към цената.
Трето, програмите за лоялност са инструмент, изграждащ доверие между
потребителите и търговеца, емоционална обвързаност (изживяването) в
процеса на покупка.
Четвърто, възможност търговската фирма да получи обратна връзка от
потребителите си за степента на удовлетворението им, чрез споделените мнения в
различни социални медии, включително и във форум в интернет страницата на
търговеца;
Пето, наблюдава се тенденция на включване на дигитален елемент, чрез
интегриране на програмите за лоялност с мобилни приложения;
Шесто, чрез програмите за лоялност се увеличава делът на потребителите,
пазаруващи от фирмата и в резултат нарастване на обема на продажбите. Всичко
това води до разрастване на дейността на търговската фирма, откриване на нови
търговски обекти и разкриване на нови работни места, което е доказателство, че
лоялността на потребителите е фактор за развитие на търговската фирма.
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”МЪРТВИТЕ ЗОНИ“ В УПРАВЛЕНИЕТО НА АВТОМОБИЛНИЯ
БИЗНЕС
ас. Юлия Христова
“BLIND SPOTS” IN THE MANAGEMENT OF THE AUTOMOTIVE
BUSINESS
Assist.Prof. Julia Hristova
Резюме: Конкурентното развитие на предприятието в условията на
неопределена пазарна среда се определя от способността на мениджърите да
вземат адекватни и обосновани управленски решения. Изборът на
стратегическа алтернатива следва да е основан на цялостен анализ на
конкурентната и пазарната среда, но в съответствие със своите лични
предпочитания и възприятие, мениджърите се осланят на субективния фактор в
управлението. В резултат на редица личностни причини в управлението
възникват „мъртви зони“, които водят до неефективност на бизнеса. Въз основа
на това провеждането на системен анализ на „мъртвите зони“ е необходим
процес за достигане на конкурентоспособност в дългосрочен план.
Ключови думи: „мъртви зони“, вносители
конкурентни предимства, мениджърска оценка

на

нови

автомобили,

Abstract: The competitive development of the company in terms of uncertain
market environment is determined by the ability of managers to take adequate and
reasonable management decisions. The choice of strategic alternatives should be based
on a comprehensive analysis of the competitive and market environment, but according to
their personal preferences and perceptions, managers rely on the subjective factor in
management. As a result, a number of personal reasons arise in the management "blind
spots" that lead to inefficiencies in the business. On this basis the systematic analysis of
"blind spots" is a necessary process to achieve competitiveness in the long term.
Key words: "blind spots", importers of new cars, competitive advantages,
managerial assessment
JEL класификация: М2
Въведение
Психологията при вземане на управленско решение в условията на
конкурентна динамика и неопределена пазарна среда е ключов фактор за достигане
на устойчиво конкурентно предимство. Правилният стратегически избор е основан
на системен и задълбочен анализ на вътрешна и външна информация от различни
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източници и предполага рационалното поведение на икономическите субекти. В
същото време голяма част от предприятията не провеждат такъв анализ на
системна основа и разчитат на неформални впечатления, предположения и
интуиция. От тази гледна точка, мениджърската оценка на конкурентните позиции на
предприятието е недостатъчно обективна, поведението на мениджърите е
ирационално и може да доведе до неправилна посока на развитие, поради
„мъртвите зони“ 1 на управляващите субекти. Следователно процесът на изследване
на слабите страни, които произтичат от психологията и личностните качества на
мениджърите, би довел до вземане на оптимално и адекватно на икономическата
обстановка управленско решение.
Обект на анализ в настоящата статия са управляващите субекти в 5-те найкрупни вносителя на нови автомобили в България. Пазарът на нови автомобили е
изключително засегнат от кризата. Под натиска на крупните производителидоставчици, нарастващата роля на заместителите и неблагоприятната икономическа
обстановка, вносителите на нови автомобили са принудени да се конкурират
интензивно за ограничените ресурси, а това изисква мониторинг на източниците на
конкурентни предимства и избор на тези от тях, които ще доведат до повишаване на
конкурентоспособността. Изследване на поведението и оценката на мениджърите на
вносителите на нови автомобили показва, че на практика управленските решения се
вземат в условия на неправилни допускания и силно информационно затъмнение.
Това се потвърждава и от досегашните фирмени резултати и липсата на
диференциация във фирменото поведение.
Целта на настоящата статия е на база на сравнение на мениджърската оценка
на дейността на вносителите на нови автомобили с развитието на пазара, оценката
на потребителите и финансовите показатели на предприятията в автомобилния
бизнес, да се определят „мъртвите зони“ в управлението на автомобилния бизнес и
тяхното значение за повишаване на конкурентоспособността.
За постигане на поставената цел авторът си поставя следните задачи:

да се направи теоретичен обзор на същността и причините за възникване на
„мъртви зони“;

да се изследват допусканията на мениджърите
предприятия за продажба на нови автомобили в България;

на

5-те

най-големи


да се определят източниците на „мъртви зони“ на мениджърите в
автомобилния бизнес и тяхното значение за конкурентоспособността на
предприятията.

1

Под „мъртви зони“ се приемат погрешни, предубедени, субективни възприятия на мениджърите относно
заобикалящата ги действителност, които водят до неправилно и неадекватно управленско решение.
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Теоретична основа за прилагане на анализа на „мъртвите зони“ в
бизнеса
Вземането на стратегически решения е присъща ежедневната дейност на
мениджърите в предприятието, от която зависят неговата ефективност и
конкурентоспособност. В съвременните условия класическият икономически човек,
който е способен да приема рационални и оптимални решения на база на пълен
отраслов и конкурентен анализ, е мит. Вземащите решения субекти най-често
разчитат на частична информация, неформално впечатление, предположения и
интуиция 1, характерни за индивидуалните и психологическите особености на всяка
личност. Личностните качества и възприятия на мениджърите често ги подтикват
към вземането на необосновани и неправилни решения, които от своя страна водят
до риск от невъзможност за оцеляване в силно конкурентна среда. Фокусирането
единствено върху бихевиористичните особености на мениджърите и игнорирането
на ролята на предприятието в икономически и финансов план водят до възникване
на „мъртви зони“ в управлението. Те са свързани с допусканията 2, които
мениджърите имат за своя бизнес или за обкръжаващата го среда. Ако тези
допускания са неправилни, не отразяват дадена част от действителността или се
възприемат твърде бавно, възникват „мъртви зони“.
Един от първите автори, който се фокусира върху анализа на „мъртвите зони“
е Портър през 1980 година. Той стъпва върху изследвания като тези на Канеман и
Тверски в края на 70-те години на 20ти век, които опровергават основният принцип
за рационалното поведение на икономическия човек и признават факта, че голяма
част от стратегическите решения притежават редица психологически недостатъци,
появяващи се в резултат на ирационалното поведение, неправилния анализ, грешни
стратегии и неконкурентната им реализация 3. Анализът на „мъртвите зони“ се
концентрира върху приемането на стратегическо решение основано на
конкурентната среда, но без приемане на предположението за „оптимална
рационалност“. Той изследва причините за вземане на неправилно решение, което
подпомага от една страна намирането на адекватна и обективно необходима посока
за развитие на предприятието, а от друга страна възможност за конкурентна реакция
и действия насочени към „мъртвите зони“ на конкурентите.
Причини за „мъртвите зони“ се крият най-вече в човешката натура и
психология. Хората често опростяват процесът на вземане на решения чрез метода
на пробата и грешката с цел намаляване на психологическия дискомфорт.
Мисленото опростяване на процеса води до редица предубеждения във
възприемането на информацията, а оттам сложността, нееднозначността и
недостатъците на аналитичната структура, съзнателно биват избягвани от
1

Портер, М., Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конокурентов, М.: „Альпина бизнес букс”,
2005, с.87-88
2
Оценката на мениджъра от гледна точка на неговите психологически особености като личност често не се
базира на обективни данни, а субективното възприемане винаги е свързано с допускане или предположение,
отколкото с факт.
3
Tversky, A., Kahneman, D.Rational Choice and the Framing of Decisions, Journul of Business, 1986, vol. 59, no. 4, pt.
2, рр.251-278
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мениджърите. Като основни причини на възникване на „мъртви зони“ могат да се
посочат:

Фиг.1. Причини за възникване на „мъртви зони“
Едни от основните причини, които стоят в основата на „мъртвите зони“ са
неправилните предположения на мениджърите относно конкурентната среда и
конкурентните възможности на фирмата. Неправилните предположения често са
резултат от недостатъчен и всеобхватен анализ, а също така въздействието на
чисто психологически фактори. Допусканията на мениджърите водят до „мъртви
зони“ в случай на: нереалистична (завишена) оценка на закупуваните блага или
инвестиции в обекти, които няма да носят възвръщаемост (проклятие на
победителя 1); необоснована интензификация на нерентабилни ресурсни инвестиции
поради желание за изглаждане на минали грешки в управлението, представяне на
икономическата рационалност и компетентност на мениджърите (привързаност към
губещ курс на действие); предпочитание към утвърдени нерискови стратегии
основани на вътрешнофирмен анализ пред иновативни такива 2 (ограничена
ценностна ориентация); несклонност на мениджърите към обучение от грешките си и
склонност към неотчитане на риска при съзнателно опростяване на стратегическите
решения (излишна самоувереност 3); използване на информация от ограничени
1

Компаниите лидери често не знаят реалната стойност на продукта който купуват, а дават стойност според
своите очаквания. Компанията продавач, която е запозната с възможностите и финансовите ресурси на лидера
поставя цена, която й носи висока възвръщаемост и която лидерът е склонен да плати, тъй като не знае
истинската стойност на продукта.
2
Перспективната теория разглежда ценността като субективна и относителна величина за разлика от
класическата теория. Функцията на ценността преминава през дадена точка (която отразява относителната
полезност), притежава асиметричен s-образен вид и показва, че при едно и също абсолютно значение на
ценността, въздействието на загубата е по-силно от това на печалбата (хипотеза на „фабрикуваната“ полезност)
3
Съществуват няколко причини за самоувереността: първоначални (неточни) оценки, въз основа на които
мениджърите поставят анализа; достъпност (способност към ограничаване на всеобщите способности и
възможности с цел съкращаване на броя на потенциалните решения); склонност към приемане единствено на
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извадки и провеждане на аналогия с обекти, които не подлежат на сравнение
(евристична репрезентативност и обосноваване по аналогия); присвояване на
информация от служители и подчинени, като по този начин субективните особености
на отделните индивиди на различните йерархични равнища става част от процеса
на вземане на решение.
Психологическите и личните корени на „мъртвите зони“ показват
необходимостта от системен анализ на конкурентната среда и конкурентната
позиция на предприятието, включване на повече субекти в управлението, което да
намали субективния фактор при вземане на решение, отвореност към новото и
обучение от грешките. Анализът на „мъртвите зони“ е по-скоро философски подход,
който обхваща всички области на конкурентния анализ и приемането на
стратегическо решение. Тъй като „мъртвите зони“ се основават на неправилни
предположения и субективния фактор в управлението, то за тяхното определяне е
необходимо съпоставяне на мнението на мениджърите за тяхната дейност и
конкурентна среда с това на потребителите, с развитието на отрасъла и
финансовите резултати от дейността.
Процесът на прилагане на метода се състои в:
1/ извършване на мениджърска оценка на конкурентната позиция на
предприятието чрез провеждане на задълбочени интервюта с управляващите;
2/ съпоставяне на допусканията и оценките на мениджърите с оценката на
съответните атрибути от потребителите, анализа на структурата на отрасъла и
анализа на ключови управленски коефициенти;
3/ извеждане на неправилните допускания на мениджърите или пропуските в
техния кръгозор;
4/ определяне влиянието на „мъртвите зони“ върху фирмената дейност и
възможностите за преодоляване на причините за „мъртвите зони“.
Извършването на мениджърска оценка на конкурентната позиция изисква
провеждане на задълбочени интервюта с управляващите, собствениците и
персонала на фирмите и определяне на техните мнения и допускания спрямо своята
дейност и спрямо дейността на конкурентите, както и базата за вземане на
управленски решения. Структурирането на интервюто следва да обхваща въпроси,
които позволяват сравнимост на отговорите с други източници на информация и
резултатите, от друг вид анализ, с цел най-пълно обхващане на кръгозора на
мениджъра. Въпросите трябва да са свързани с:

осъществяването на системен анализ на информация и базата за вземане на
управленско решение;


целите на фирмата и осъществяваните базисни стратегии за конкуриране;


вижданията на управляващите субекти за основните конкуренти, уникалните
за фирмената дейност страни и планираната посока на развитие;
тези доказателства, които поддържат първоначалните възгледи и убеждения на мениджъра; интуиция; склонност
за приемане на външната среда като предсказуема; илюзия за контрол (убеденост на мениджъра в способността
за контрол на организацията и своите компетенции и навици).
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оценката на привлекателността на пазара за развитие на дейност,
взаимоотношенията с доставчиците, основните заместители на продукта и тяхната
привлекателност, очакванията за развитието на пазара;

съпоставима оценка от страна на мениджърите за система от основни
фирмени характеристики спрямо конкурентите, като например: разходи, цена,
качество на продукта, имидж на фирмата, мениджърски стил, иновации, стопански и
финансови резултати, дистрибуционна политика, реклама, удовлетворение на
клиента.
Във връзка със структурата на интервюто, атрибутите, които е необходимо да
бъдат оценени (фиг.2.) могат да се групират в две групи: характеристики свързани с
управленските решения и допускания за конкурентната позиция.

Фиг.2. Атрибути на мениджърската оценка на конкурентната позиция
Характеристики свързани с управленските решения определят базата за
вземане на решение – пълнотата на информацията, целите и стратегиите на
предприятието, удовлетвореността от настоящата позиция и желанието за нейната
промяна. Най-пълно те определят реакцията на предприятието в контекста на
конкурентната динамика на пазара и виждането на мениджъра за това, каква следва
да бъде тази реакция. От конкурентната реакция ще зависи от една страна
диференциацията на фирмата спрямо конкурентите, а от друга устойчивостта на
нейната политика. Ако мениджърите си поставят много и противоположни по своя
характер цели, а също така се позиционират в положение „заседнали по средата“ по
базови стратегии, то „за подобна фирма ниската рентабилност е почти гарантирана.
Тя или губи крупните си клиенти, стремящи се към по-ниски цени, или трябва да
жертва печалбите си за да се бори с фирмите, осигурили си по-ниски разходи. Тази
фирма губи бизнес позициите си с голям марж на печалбата, отстъпвайки ги на
фирмите, диференцирали продукцията си или фокусирали върху пазарни сегменти с
по-голям марж” 1. Оценката на конкурентната позиция по съвкупност от
характеристики на дейността съпоставено с основните конкуренти (втората група
1

Паунов, М. Стратегии на бизнеса. София: Унив.изд. Стопанство, 1997, стр.67

238

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 2(7)/2013

ISSN 1314-0582

атрибути) дава възможност за сравнение на адекватността и точността на
допусканията на мениджърите за себе си, което от една страна ще определи
„мъртвите зони“, а от друга страна ще посочи причините за тях. Позициите на
фирмите според значимостта и съпоставимите оценки на отделните атрибути на
дейността от гледна точка на мениджърите могат да се определят по формулата:
MAj=Σwi.aij

(1)

Където:
МАj – Относителна позиция на конкурент “j” спрямо останалите от гледна точка на мениджърите; wi – тегло на
1
значимост на характеристика “i” (0-1); аij – съпоставима бална оценка за характеристика “i” на конкурент “j” (1-5) .

В по-добра позиция ще се намират тези фирми, които са получили обща
относителна оценка над 3, докато по-ниските стойности са индикатор за по-слаба
конкурентна позиция.
Разликите в оценката на атрибутите между отделните предприятия означава
различната психология на мениджърите и желанието им за конкурентна реакция,
докато разликите между оценката на атрибутите от гледна точка на мениджърите и
оценката на същите тези атрибути от потребителите, отрасловия анализ и
финансовите коефициенти определя „мъртвите зони“, които рефлектират върху
фирмената рентабилност.
От особено значение за правилността на управленското решението е неговата
аргументация от гледна точка на процеса на събирането и анализирането на голямо
количество информация от различни източници. За да действа ефективно, фирмата
следва да познава врага си (да осъществява системно набиране и анализ на
конкурентите); да ранжира врага си (да го анализира по редица показатели); да се
съотнесе спрямо врага си (бенчмаркинг на потребителската удовлетвореност); да се
позиционира спрямо врага си (да избере възможно най-правилната стратегия) 2.
Съществува цяла система на конкурентно разузнаване (competitive intelligence) 3 –
„систематичен, непрекъснат процес на етично и законно събиране на информация за
основните характеристики на бизнеса, такива като купувачи, конкуренти, персонал,
технологии и цялата бизнес-среда“ 4. Предприятията, които не набират системно
информация за конкурентите и клиентите си действат „с вътрешно ограничена
стратегия, тоест те не усъвършенстват конкурентните си действия, основаващи се
на вътрешната перспектива и минималното или ограничено знание за пазара“ 5.
Събраната информация дава благоприятна и оправдана от икономическа гледна
точка възможност: фирмите да се учи от грешките на другите и въз основа на това
1

Значение на оценките: 1 (съществен недостатък); 2 (недостатък); 3 (съпоставимо положение); 4 (предимство); 5
(съществено предимство).
2
O'connor, Th.,The Art Of War With Your Competitors//Electrical Wholesaling, 89 (12); Dec2008, рр.56-60
3
Някъде 500 година пр.н.е. великият китайски стратег Сун Цзъ в книгата „Искуството на войната“ е сформирал
следните изводи, непосредствено свързани с конкурентното разузнаване: „Ако не познавате себе си или своя
враг, то сте глупак и, несъмнено, ще претърпите поражение във всяка битка. Ако познавате себе си, но не
познавате своя враг, то един път ще спечелите, един път ще загубите. Ако познавате себе си и познавате врага,
то ще победите във всяко сражение.“
4
Ющук, Е.Л. Конкурентная разведка: маркетинг рисков и возможностей, М.: Вершина, 2006, с.18
5
Бест, Р. Маркетинг от потребителя, М.: Манн, Иванов и Фебер, 2008, с.274
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да осъществява икономия на разходи; да превръща своите слабости в конкурентно
предимство; да открива промените в пазара и да реагира на тях по-рано от своите
конкуренти.
Тъй като „мъртвите зони“ са основна предпоставка за вземане на неправилно,
от гледна точка на развитието на пазара и фирмените ресурси, управленско
решение, което непременно ще доведе до загуба на рентабилност, техния анализ
цели да подтикване на икономическите субекти към рационално поведение.
Рационалното поведение дава възможност на индивидите да действат логически и
съобразно реалните условия като преследват максимизиране на своя интерес и
защита срещу условията на конкурентната среда. В разрез с това редица емпирични
изследвания доказват, че решенията на мениджърите са най-често ирационални.
Рационалността може да се достигне единствено при предположението, че
мениджърите се учат отминалите си действия, което изисква наличие на обратна
връзка между дадено събитие и неговия резултат. Процесът на обучение зависи от
една страна от разбирането на мениджъра за необходимостта на такова обучение и
желанието му за това, а от друга страна от сложността при реализирането на
обратна връзка, тъй като резултатите се бавят и е сложно да се обвържат с
конкретно решение; отсъствието на вероятностен анализ на връзката „решениерезултат“ или това, че най-ефективните решения са уникални и следователно дават
малко възможности за обучение. При отчитане на резултатите от анализа на
„мъртвите зони“ се цели осигуряване на възможност за мениджърите да се учат от
грешките си и да вземат управленско решение съобразено с реалната ситуация на
пазара и слабите страни на конкурентите. В същото време недостатък на метода е
високата ресурсоемкост и ниската степен на конкретизация на резултатите, а също
така предположението, че мениджърите трябва да търсят уязвими страни във
всички области на своята дейност, при предприемането на всякакъв вид анализи и
при вземането на всички управленски решения, което на практика не се
осъществява именно поради причините за възникване на „мъртвите зони“.
Оценка на допусканията на мениджърите на нови автомобили в
България
Изборът на вносителите на нови автомобили, които участват в изследването е
резултат от проведен анализ на конкурентната структура на пазара на нови
автомобили в България и анализ на стратегически групи. Разпределението на
пазарния дял между вносителите на пазара през 2011 година показва, че на пазара
съществува ниска към умерена концентрация (индексът на Херфиндал-Хиршман е
961,99), но първите 5 вносители притежават 60,71% от пазара, тоест пазарната
власт е съсредоточена в сравнително малък брой вносители. Лидер на пазара за
2011 година е „Рено Нисан България“ с дял 15,78%, следван от „Порше БГ“ (13,13%),
„Мото Пфое БГ“ (10,31%), „Тойота Балканс“ (8,6%) и „Автомотор Корпорация“
(5,32%). Изследването на структурните промени на пазара на нови автомобили за
периода 2006-2011 година показва, че не са настъпили значителни
преразпределения на пазарния дял и абсолютни изменения на продажбите на
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отделните вносители (средногодишен коефициент на структурни промени 0,11),
което говори за сравнително устойчиво развитие на пазара и стабилни позиции на
лидерите по пазарен дял. Те формират и първите две стратегически групи по
критериите брой търговски обекти и средна цена на предлаганите автомобили, в
които достигнатото ниво на рентабилност е най-високо. От това може да се заключи,
че лидерите притежават най-голям потенциал за продажби на пазара на нови
автомобили в България, а също така са предприятията с най-ефективно управление.
За мениджърска оценка на конкурентната позиция е проведено анкетно
проучване по електронната поща на целева извадка от 82 търговски обекти на петте
най-мощни вносителя на автомобилния пазар 1. Структурирането на генералната
съвкупност и разпределението на отговорилите според нея може да се види в
таблица 1.
Таблица 1. Разпределение на анкетираните според принадлежността им към
вносител
Вносител

Брой дилъри на
вносителя

„Автомотор Корпорация“ АД
„Мото Пфое БГ“ ЕООД
„Порше БГ“ ЕООД
„Рено Нисан България“ ЕАД
„Тойота Балканс“ ЕООД
Общо:

19
17
12
18
16
82

Брой дилъри
участвали в
проучването
5
4
4
5
3
21

Дял на
участвалите в
проучването (%)
26,32
23,53
33,33
27,78
18,75
25,60

Извадката е репрезентативна, тъй като:
1/ проучването е извършено сред всички дилъри на 5-те най-големи
вносители;
2/ доброволно в проучването са участвали мениджъри и служители на около
1/3 от запитаните дилъри;
3/ в проучването са взели участие приблизително по 1/3 от дилърите на всеки
един вносител, което на база на вертикално интегрираната система на доставка е
показателна величина.
В проучването са участвали 1 собственик, 10 мениджъри и 10 служители.
Според резултатите най-значими конкуренти на вносителите са тези, които попадат
с тях в една стратегическа група, което повишава практическата приложимост на
изследването и точността на оценката. Сумарната претеглена оценка на позицията 2
на вносителите от гледна точка на мениджърите и служителите по 11 показателя е
представена в таблица 2.

1

Електронната бланка на анкетата е достъпна на: <http://marketing-forge.com/LimeSurvey/index.php/472343/langbg> (април 2010-април 2011 година)
2
Оценката е изведена на база на отговорите на резултатите от оценките на мениджърите на тяхната дейност
спрямо конкурентите.
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Таблица 2. Мениджърска оценка на ключови характеристики на дейността
"Рено Нисан
България“
ЕАД

„Тойота
Балканс“
ЕООД

„Мото
„Порше
Пфое БГ“
БГ“ ЕООД
ЕООД

„Автомотор
Корпорация“
АД

3,00
3,80
4,00

0,29
0,61
0,90

0,0161
0,0161
0,0161
0,0081
0,0081
0,0645

3,40
3,00
3,60
3,40
3,20
2,80

0,05
0,05
0,06
0,03
0,03
0,18

4,00
3,50
3,50
4,00
4,50
2,00

0,06
0,06
0,06
0,03
0,04
0,13

3,50
2,75
3,25
4,00
3,75
2,25

4,25
2,75
3,50
3,75
3,00
2,50

0,07
0,04
0,06
0,03
0,02
0,16

4,00
3,40
3,60
3,40
3,00
3,00

0,06
0,05
0,06
0,03
0,02
0,19

0,2581

4,00

1,03

4,50

1,16

3,75 0,97

4,50 1,16

3,60

0,93

0,1290
1,00

3,20

0,41
3,62

3,50

0,45
3,91

3,25 0,42
3,51

3,50 0,45
3,94

3,20

0,41
3,57

Реклама
Дистрибуция
Иновации
Мениджърски стил
Цена на продукта
Удовлетвореност на
клиентите
Стопански и финансови
резултати
Сумарна претеглена оценка:

0,06
0,04
0,05
0,03
0,03
0,15

Претеглена
оценка

2,75 0,27
3,75 0,60
4,75 1,07

Относителна
оценка

3,25 0,31
3,75 0,60
3,75 0,85

Претеглена
оценка

0,29
0,73
0,90

Относителна
оценка

3,00
4,50
4,00

Претеглена
оценка

0,31
0,61
0,86

Относителна
оценка

3,20
3,80
3,80

Претеглена
оценка

0,0968
0,1613
0,2258

Относителна
оценка

Разходи
Качество на продукта
Качество на обслужване
Имидж на фирмата

Претеглена
оценка

Тегло

Относителна
оценка

Характеристики

Удовлетвореността на клиентите, качеството на продукта и обслужването,
както и стопанските и финансови резултати са от най-голямо значение за
мениджърите. Оттам тези от тях, които получават и по-високи оценки по тези
показатели излизат на челни позиции. Това са: „Мото Пфое БГ“ ЕООД и „Тойота
Балканс“ ЕООД, чиито мениджъри оценяват дейността си по-високо от конкурентите
основно поради високите оценки на качеството на обслужване и удовлетвореността
на клиентите. Останалите три вносителя са оценени малко над съпоставимото ниво,
като не съществуват големи разлики в оценките на вносителите (стандартното
отклонение в оценките е 0,571). Това свидетелства за факта, че мениджърите не
виждат силно изявени конкурентни предимства в дейността си и съответно
конкурентните позиции са много близки една до друга. Съвкупните претеглени
оценки, които варират от 3,51 до 3,94, показват че от гледна точка на мениджърите,
всеки от тях притежава предимство в сравнение с конкурентите. С оглед на това че и
5-те фирми са преки конкуренти помежду си, е явно, че тази оценка не е обективна.
За извеждане на „мъртвите зони“ в съзнанието на мениджърите е направено
сравнение на мениджърската оценка на конкурентната позиция и тази на
потребителите 1, както и по два от ключовите показатели на фирмената дейност –
пазарния дял и рентабилността на собствения капитал2 (таблица 3).

1

Потребителската оценка на конкурентните позиции е направена от автора на база на анкетно проучване
резултатите и анализът, от което са публикувани в статията „Потребителска оценка на конкурентоспособността
на вносителите на нови автомобили в България“, Диалог, бр.1, Свищов, 2013, стр.75-92.
2
Изборът на показателите е продиктуван от значението на пазарния дял като измерител на властта на дадено
предприятие на пазара и рентабилността на собствения капитал, която според моделът на Дюпон е агрегиран
показател от рентабилността на продажбите, обращаемостта на активите и финансовия ливъридж и от тази
гледна точка измерител на ефективността на фирмената дейност.
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От таблица 3 се вижда, че вносителите са най-диференцирани помежду си по
отношение на постигнатата рентабилност на капитала и донякъде в пазарния си дял.
Мениджърите и потребителите оценяват позицията на вносителите почти еднакво,
като според потребителите единствено „Тойота Балканс“ ЕООД и „Автомотор
Корпорация“ АД са постигнали някакво предимство спрямо средното за пазара, но и
то не е отличително. Мениджърската оценка на конкурентната позиция съответства
на потребителската оценка, като корелацията между тях е положителна и
значителна, и на разпределението на пазарния дял, но със слаба отрицателна
корелация. Най-голяма разлика се наблюдава с достигнатата от фирмите
рентабилност (интегрален коефициент на различие 0,49), като в 19,5% от случаите
предприятията с по-висока мениджърска оценка притежават по-ниска рентабилност
на собствения капитал, което отново подчертава наличието на „мъртви зони“ в
управлението. Съпоставянето на съвкупната оценка на позицията притежава и
слабата страна, че не отчита индивидуално оценките на мениджърите по отделните
атрибути, а те могат да се различават с тези на потребителите, резултатите от
дейността. Също така в така представената мениджърска оценка не фигурират
характеристиките свързани с управленските решения, които следва да се отчитат от
фирмата. От тази гледна точка „мъртвите зони“ на автомобилните мениджъри, които
явно са налице поради разликите в оценките на позицията и доказаната липса на
стратегически правилен курс на развитие, който да води до устойчиво конкурентно
предимство 1.
Таблица 3. Оценка на конкурентната позиция на 5-те най-мощни вносителя на нови
автомобили в България в съзнанието на мениджърите, потребителите и по ключови
коефициенти за 2011 година
"Рено Нисан България“ ЕАД

Мениджърска
оценка (единици)
3,62

Потребителска оценка Пазарен дял ROE (%)
(единици)
(%)
0,973
15,78
23,66

„Тойота Балканс“ ЕООД

3,91

1,013

8,6

1,31

„Порше БГ“ ЕООД

3,51

0,992

13,13

19,66

„Мото Пфое БГ“ ЕООД

3,94

1

10,31

18,12

„Автомотор Корпорация“ АД

3,57

1,002

5,32

0,5

0,05

0,01

0,38

0,85

0,03

0,24

0,49

0,532

-0,216

-0,195

Коефициент на вариация
2

Интегрален коефициент на различие на мениджърската
оценка и:
Коефициент на корелация между мениджърската оценка и:
1

Средногодишният интегрален коефициент на структурни изменения на разпределението на рентабилността на
собствения капитал между 5-те най-крупни предприятия за периода 2006-2011 година е 0,53, а вариацията
между рентабилността на всеки отделен вносител за периода варира около 0,7 единици, което показва не
устойчивото разпределение на ефективността на пазара
2
Интегрален коефициент на структурни различия – показва доколко е различно разпределението на 2
променливи между две съвкупност. Изчислява се по формулата:
коефициент на структурни различия;

Където:

- интегрален

–относителен дял на i-тата компания за първата променлива;

–

компаниите не се различават по
относителен на i-тата компания за втората променлива. При
разпределение на двете променливи. Колкото е по-различно разпределението, толкова повече коефициентът ще
клони към единица.
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Източници на „мъртви зони“ на мениджърите в автомобилния бизнес
Сравнението между атрибутите в мениджърската анкета с резултатите от
проведено проучване на потребителите, анализът на структурата на пазара на нови
леки и лекотоварни автомобили в България и ключови финансови показатели на
дейността е показано в таблица 4.

Цена на продукта
Удовлетвореност на клиентите
Стопански и финансови резултати
Брой „мъртви зони“:


















9


















9


















9


















10

„Мото Пфое БГ“ ЕООД

Мениджърска анкета
Анализ на отрасъла
Анализ на отрасъла
Мениджърска анкета
Потребителска анкета
Потребителска анкета
Финансови отчети
Потребителска анкета
Потребителска анкета
Потребителска анкета
Потребителска анкета
Анализ на отрасъла
Потребителска анкета
Анализ на отрасъла
Потребителска анкета
Потребителска анкета
Финансови отчети

„Автомотор Корпорация“
АД

Системно набиране на информация
Оценка на привлекателността на пазара
Реализирани текущи стратегии
„Засядане по средата“
Основни различия между конкурентите
Реалистичност на очакванията
Оценка на разходите
Качество на продукта
Качество на обслужване
Имидж на продукта
Ефективност на рекламата
Дистрибуция
Иновации

„Порше БГ“ ЕООД

Оценка спрямо данни от

„Рено Нисан България“
ЕАД

Характеристики

„Тойота Балканс“ ЕООД

Таблица 4. „Мъртви зони“ на мениджърите на вносителите на нови автомобили в
България1


















5

Анализът на „мъртвите зони“ показва, че в по-голяма степен мениджърите на
предприятията не виждат или имат неправилни допускания относно себе си и
обкръжаващата ги среда. От общо 17 сравнени оценки с резултатите от проучването
на потребителите, финансовите отчети и анализът на отрасъла, четири от 5-те
вносителя имат повече неверни допускания, отколкото точни оценки, което може да
доведе до разрушаване на конкурентната им позиция. Най-голямо предимство и
най-малко неправилни допускания притежава „Мото Пфое БГ“ ЕООД, което
допринася и за по-високата реалистичност на мениджърската оценка. Причините за
неправилните допускания на повечето мениджъри се дължат на:

Голямо информационно затъмнение. Въпреки че всички анкетирани посочват,
че системно набират информация за своите съперници, до голяма степен те не
използват всички възможни източници на информация или нямат цялостно
изградена търговска информационна система, която непрекъснато, последователно
1

С „“ се означава липсата на „мъртва зона“, с „“ – наличието на такава
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и целесъобразно да набира, анализира и обработва информация. В най-голяма
степен (86% от отговорите) предприятията разчитат на публикации и бази данни, на
второ място (67%) на маркетингови изследвания и на трето (57%) на купувачи.
Останалите източници на информация не се използват според отговорите в
анкетата. Това стеснява кръгозора на мениджъра от една страна, а от друга говори
за сложност в етапа на дефиниране на проблемите пред дейността, тъй като не
всяко изследване може да се извърши на база на използване на информация от
посочените източници. Най-голяма точност и целесъобразност на управленските
решения носи вътрешната и външната първична информация 1, която не е
предпочитана от вносителите. Вносителите са посочили, че управленските решения
се вземат на база на цялостен анализ на конкурентоспособността – външната среда
и вътрешните ресурси и способности, но (както беше посочено) не се използват
всички необходими източници на информация и не се прилагат комплекси методи за
анализ. От тази гледна точка управленските решения се основават най-вече върху
информация от съвременни практики (62% от отговорите) и интуиция (33% от
отговорите), които са обект на спекула и могат да засилят субективното
възприемане на мениджърите. Те могат да тласнат фирмите към постоянни промени
на целите и стратегиите, което води до копиране, а не до създаване на устойчиви
конкурентни предимства. Въпреки, че потребителското мнение би трябвало да е
основен сигнал за фирмите да променят една или друга своя характеристика с цел
изграждане на отличително качество в съзнанието на клиента, повечето вносители
се доверяват на вече изпробвани практики, интуиция, бази данни, а не на търсене на
новаторски решения в своята дейност (излишна самоувереност по причините на
субективното възприемане и илюзията за контрол).

Неопровергани допускания и корпоративен мит. В по-голяма или по-малка
степен вносителите оценяват своята дейност в несъответствие с оценката на
потребителите за някои покупкоопределящи критерии. В най-голяма степен това се
отнася за качеството на продукта, обслужването и иновациите, в които се
заблуждават по 2-ма вносители, като тук причина може да бъде т.н. проклятие на
победителя. По отношение на цената на продуктите, удовлетвореността на
потребителите на „Автомотор Корпорация“ АД и „Мото Пфое БГ“ ЕООД е по-висока
от тази на останалите конкуренти, докато мениджърската оценка говори за по-скоро
съпоставимо или по-високо ценово равнище. От гледна точка на сравнението между
оценката на цената и средните цени на автомобилите се вижда, че напротив, тези
две фирми имат реалистични допускания, за разлика от останалите. Това може да
се обясни с факта, че потребителите имат своя субективна оценка за цената на
продукта от една страна, а от друга – вносителите не извършват регулярни
потребителски проучвания. За този факт свидетелства и заблуждението на
мениджърите по отношение на ефективността от рекламните кампании;
удовлетвореността на клиентите и очакванията за развитие на пазара. Докато
потребителите познават най-вече „Мото Пфое БГ“ ЕООД и „Рено Нисан България“
1

По-конкретно за полезните източници на информация виж. Фляйшер, К. Стратегический и конкуретный анализ.
Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе. Москва: Бином, 2009, стр.196
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ЕАД от рекламни средства, то оценките на ефективността от извършваната реклама
от мениджърите не съвпадат с потребителското мнение. Същите двама вносители,
заедно с „Порше БГ“ ЕООД оценяват удовлетвореността на клиентите спрямо
конкурентите на по-високо ниво, докато реално в очите на потребителите тяхната
дейност е по-слабо оценена. Това може да свидетелства за съществуването на т.н.
„котва“ в съзнанието на мениджъра 1.

Противоречив характер на текущите стратегии. Двама от вносителите „Тойота
Балканс“ и „Рено Нисан България“ са заседнали по средата тъй като се стремят
едновременно към намаляване на разходите и диференциация на своята дейност. В
същото време съществува и известно разминаване между отговорите по отношение
на текущата стратегия и анализа на фирмената дейност, който сочи, че „Рено Нисан
България“ търси по-скоро разходно лидерство, отколкото диференциация, а „Порше
БГ“ диференциация отколкото разходно лидерство. Това поставя под съмнение
съществуването на точна стратегия за развитие на дейността. Въпреки че целите са
в съответствие с отговорите за осъществяваната стратегия, до голяма степен те са
еднакви за всички фирми, което ожесточава конкурентната борба помежду им.
Мениджърите са ценностно ограничени и излишно самоуверени.
До голяма степен мениджърите считат пазара на нови автомобили за по-скоро
привлекателен за развитие на дейност, което съответства на резултатите от
структурния анализ на отрасъла. В същото време очакванията на вносителите за
развитие на пазара насочени основно към намаляване на търсенето и
преориентиране на потребителите към продукти заместители не съответстват на
очакванията на по-голяма част от потребителите. Те смятат, че автомобилният
пазар ще прогресира само при предлагане на продукт, който в максимална степен
ще удовлетвори техния избор, дори и за сметка на печалбата на вносителите. Това
на практика доказва евристичната репрезентативност 2 и липсата на системен
анализ на информацията. Трима от вносителите не са удовлетворени от заеманата
позиция, което от една страна е заблуждение поради факта, че се намират във
водещата стратегическа група, а от друга неудовлетвореността от позицията на
дилърите може да бъде сигнал за това, че те ще осъществяват по-скоро активна
политика към препозициониране и промяна, както и водене на ожесточена
конкурентна борба. По-скоро привлекателната оценка на пазара и негативните,
нереалистични очаквания на мениджърите на нови автомобили ще тласкат
дилърите към диверсифициране на своята дейност или дори излизане от пазара,
което при високи бариери за изход може да доведе до ожесточаване на
конкуренцията.
От направения анализ на „мъртвите зони“ може да се заключи, че
мениджърите в автомобилния бизнес не са застраховани от неправилни допускания
1

Оценки-предположения, които са първоначални и често неофициални.
Мениджърите смятат че могат да вземат решение и с точност да прогнозират бъдещето на база на определен
ограничен обем информация, като правят аналогия с подобни ситуации в миналото или със ситуации в
практиката на колеги без да стъпват върху конкретен количествен анализ.
2
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и се намират в етап на търсене на новаторски курс на развитие. Управленските
решения за избор на стратегическа алтернатива зависят силно от информацията от
съвременни практики и интуиция, което повишава субективността на решението.
Основните „мъртви зони“ произтичат до голяма степен от информационното
затъмнение, излишната самоувереност и неверните допускания на мениджърите,
което на практика води до реализиране на хомогенни стратегии, които не биха могли
да доведат до устойчиво развитие на конкурентните предимства. От гледна точка на
това решение на проблемът е стимулиране на мениджърите към обучение, цялостен
и системен анализ на конкурентоспособността (чрез съвременни програмни
продукти), а също така включване на повече субекти в управлението с цел вземане
на по-обективно и рационално управленско решение.
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УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ В СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА
Докторант Ина Станоева
Икономически университет – Варна
MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES OF THE PERFORMING
ARTS
Ina Stanoeva, PhD student
University of Economics – Varna
Резюме: Настоящата разработка представя същността на бизнес
процесите, видовете бизнес процеси, същността и характеристиките на
сценичните изкуства. На тази база е предложен модел за управление на
сценичните изкуства и са описани неговите елементи.
Ключови думи: бизнес процеси, управление, сценични изкуства, модел
Abstract: This paper presents some definitions about business processes, the
different types of business processes, explanation of what performing arts are and their
characteristics. Based on all of these, we propose a model for management of the
performing arts and we explain its elements.
Key words: business processes, management, performing arts, model.
JEL – M19
Концепцията за управлението на бизнес процесите придобива все по-голяма
популярност в световен мащаб като доскоро тя се прилагаше с голям успех във
фирмите, опериращи в сферата на производството. Напоследък концепцията се
използва все по-често в сферата на услугите. Управлението в сферата на
сценичните изкуства в България тепърва ще се развива в посока на използването на
нови управленски концепции. Ето защо, целта на настоящата разработка е да се
представи концептуален модел за управление на сценичните изкуства от гледна
точка на процесния подход и в частност на управлението на бизнес процесите.
1. Същност на управлението на бизнес процесите
В края на 90те години на ХХ век възниква концепцията за управление на
бизнес процесите /BPM/. Според Zairi 1 бизнес процесът представлява “структурен
подход за анализ и постоянно усъвършенстване на основни дейности като

1

Zairi, M. Business process management: A boundaryless approach to modern competitiveness. Business Process
Management Journal, n 3 /1/, 1997. Pp. 64-80
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производство, маркетинг, комуникации и други основни елементи в дейността на
една организация”.
Rathor1 представя пет стъпки за осъществяване управлението на бизнес
процесите - създаване мисия на процеса, документиране на процесите,
идентифициране на измерването за изход и процес, създаване на BPM система,
мониторинг на представянето и идентифицирането на възможности за
усъвършенстване. Guha и Kettinger2 определят бизнес процесът като „пълен,
динамично координиран набор от действия или логично свързани задачи, които
трябва да се извършат, за да доставят ценност на клиентите или да изпълнят други
стратегически цели“. Според Vergidis 3 бизнес процесният подход “трудно води до
осезаеми и измерими ползи в сферата на услугеите”. Hickman 4 счита, че бизнес
процесите са логически серии от обвързани дейности, които използват ресурсите на
организацията, за да създадат или доведат до видим или измерим резултат като
продукт или услуга. Davenport и Short 5 твърдят, че бизнес процесът е набор от
логически свързани задачи, изпълнявани, за да се постигне определен бизнес
резултат. Еlzynga 6определя управлението на бизнес процесите като систематичен,
структурен подход за анализ, подобряване, контрол и управление на процеси с цел
подобряване качеството на продукти и услуги. Бизнес процесите имат клиенти,
получатели на резултата. Процесите имат организационни граници и не зависят от
функционалната структура на организацията.
Оuld 7 разграничава процесите на три вида: основни, поддържащи и
мениджърски.
•
Основните процеси обслужват клиентите и осъществяват техните поръчки. Те
трябва да направят организацията отличаваща се и да характеризират сектора, в
който оперира. Основните процеси са видими за клиента. Те създават стойност за
клиента, която той е готов да плати. Ако клиента избира даден продукт или услуга,
може да се каже, че основните процеси създават конкурентно предимство. 8 Основни
процеси са производство, маркетинг, входяща и изходяща логистика,
следпродажбен сервиз.
•

Поддържащите процеси обслужват основните процеси.

1

Rathor, A. BPMS. Six Sigma., 2003, isixsigma.com
Guha, S., Grover, V., Kettinger, W. J., & Teng, J. T. C. Business process change
and organizational performance: Exploring an antecedent model. Journal of
Management Information Systems, 14(1), 1997. pp.119–154.
3
Vergidis, K., Tiwari, A., &Majeed, B. Business process analysis and optimization:
Beyond reengineering. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics,
Part C: Applications and Reviews, 38(1), 2008. 69–82.
4
Hickman, L.J. ‘‘Technology and business process re-engineering: identifying opportunities for competitive advantage’’,
paper presented at the British Computer Society CASE Seminar on Business
Process Engineering, London, 29 June 1993.
5
Davenport, T.H. and Short, J.E. ‘‘The new industrial engineering: information technology and business process
redesign’’, Sloan Management Review, Summer, 1990. pp. 11-26.
6
Elzinga, D. J., Horak, T., Lee, C. Y., & Bruner, C. Business process management:
Survey and methodology. IEEE Transactions on Engineering Management, 24(2), 1995,
119–128.
7
Ould, M. Business processes: Modelling and analysis for re-engineering and improvement. Chichester, Wiley, 1995, pp.
23-26
8
Mackay, D., Bititci, U., Maguire, C., Ates, A. Delivering sustained performance through
a structured business process approach to management. Measuring business excellence, vol. 12 N. 4 2008, pp. 22-37
2
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•
Включват финансиране, покупки, наемане на персонал, управление на
материалните запаси. Те са общи за много бизнеси и голяма част от тях могат да се
дадат за аутсорсинг. 1 Те съществуват, за да представят ресурси /материални или
интелектуални/, за да поддържат процеса по създаване на стойност за клиента.
•
Мениджърските процеси се свързват със стратегическите решения в
организацията и трябва да бъдат съобразени с промените във външната среда и
адаптирането на организацията към тях. Те са ръководство и стратегическо
управление.
Според Американския център за продуктивност и качество /APQC/ 2 процесите
се разпределят в две категории:
•
Основни – те са пет и включват развитие на визия и стратегия, дизайн и
развитие на продукти и услуги, маркетинг и продажба на продукти и услуги, доставка
на продукти и услуги и управление на обслужването на клиенти.
•
Управленски и спомагателни – развитие и управление на човешкия капитал,
управление на информационните технологии, управление на финансовите ресурси,
закупуване, изграждане и управление на собствеността, управление на
безопасността на труда, управление на връзките със заинтересованите страни и
управление на знанието, усъвършенстването и промяната.
2. Същност на понятието „сценични изкуства“
Сценичните изкуства са част от културата на една страна и без тях е
невъзможен духовният живот на хората. Те представляват „форми на креативна
дейност, които се изпълняват пред публика“ 3. Понятието сценични изкуства включва
театър, опера, музика, танц, илюзионизъм, цирк, рецитали.
Еlmer Rice 4 извежда следните особености от гледна точка на творческия
процес:
–
Всяко сценично произведение се представя пред аудитория и тя е неделима
част от творческия процес.
–
Всяко сценично произведение се създава, за да се представи пред аудитория.
То е публично.
–
Неговото представяне /продажба/ е нееднократно и всеки път е с различни
нюанси. Творческият процес продължава и след премиерата и е непрекъснат.
–

Качеството на това представление зависи от целия творчески състав.

В творческия процес участват професионалисти от различни области.
Крайният продукт на творческия процес е спектакълът. Неговите характеристики са
подробно разгледани от икономиста Samuel Schwarz 1:
1

Gibb, F., Buchanan, S., Shah, S. An integrated approach to process and service management. International journal of
information management, N 26, 2006, p. 44
2
http://www.apqc.org/process-classification-framework
3
http://oxforddictionaries.com/definition/english/performing%2Barts, последно посещение 26.10.2012
4 Rice, Elmer., цит. във Върбанова, Л. Управление на изкуствата. София, Унив.изд. Стопанство, 1997 г., с.198

250

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 2(7)/2013

ISSN 1314-0582

–
Спектакълът е резултат от колективно творчество на голям брой хора с
различни професии, обединени от една цел.
–

Не може да съществува без наличието на аудитория.

–

Потребява се колективно.

–
Няма рутинни операции и е невъзможна унификация и стандартизация на
творческия процес.
–

Огромна интензивност на творческа и колективна енергия.

–
Уникален е от гледна точка на създаването, творчески идеи, начин на
реализация и екип.
–
Преобладава живият труд и нито един от етапите по създаването му не може
да бъде механизиран или компютъризиран напълно.
–
Степента на риск и неопределеност в процеса на създаване на спектакъла е
огромен.
–
Всяко представление може да бъде продавано, без да е необходимо да се
повтаря пълният цикъл по неговото възпроизводство.
3. Модел за управление на бизнес процесите в сценичните изкуства
Въз основа на горепосочените теоретични концепции за понятията бизнес
процеси и сценични изкуства, предлагаме модел за управление на бизнес процесите
в сценичните изкуства. При разработване на модела за управление на сценични
изкуства е използван процесният подход.
Считаме, че в модела, би трябвало да се включат следните елементи:
–

Основни процеси

–

Мениджърски процеси

–

Спомагателни процеси

–

Удовлетворението и нагласите на публиката

Логиката на връзката и зависимостите между елементите в модела са
представени на фигура 1.
Управленските процеси разглеждат анализът на външната среда, анализ на
вътрешната среда, създаване на мисия, цели и стратегия, управление на връзките
със заинтересованите страни и управление на промяната и добрите практики.
Анализът на външната среда включва разглеждането на политическите,
икономическите, социо-културните, технологичните фактори.

1

Schwarz, S. Крайната продукция в сценичните изкуства, цит. В: Върбанова, Л. Управление на изкуствата.
София, Стопанство, 1997 г., с. 203
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Управленски процеси

Основни процеси

Спомагателни процеси
Фиг. 1. Модел за управление на бизнес процесите в сценичните изкуства
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а/ PEST анализ.
•
Политико-правните фактори са: Правителствено регулиране на сценичните
изкуства, закони, свързани с дейността на сценичните организации, трудово
законодателство, данъчно законодателство, законодателство, свързано с даренията
и спонсорството, закони за авторското право. Оценява се и влиянието на
синдикатите на актьори, режисьори и продуценти. Прави се анализ на
правителствената политика по култура.
•
Икономическите фактори включват макроикономически показатели като
инфлация, БВП, заетост, безработица, лихвени проценти, конкуренция и
интензивност на конкуренцията, съотношение между частни и държавни институции.
•
Социо-културните фактори отразяват демографски тенденции като изследват
брой на населението, пол, възрастова структура на населението, прираст,
раждаемост, смъртност, миграция на населението, социални групи и възрастова
структура на посещаващите сценични постановки. Други фактори са традиции,
предпочитания на потребителите, начини за прекарване на свободното време.
•
Технологичните фактори са свързани с новите технологии, които могат да се
използват в сценичните изкуства, авторските права на различни автори, сценаристи
и композитори.
•
б/ Проучване на заинтересованите страни
Заинтересованите страни от дейността на организацията са „всяка група или
отделни индивиди, които могат да влияят или да изпитват влияние от дейността на
организацията.“ 1 Освен потребителите тук влизат още конкуренти, доставчици,
собственици, персонал, мениджъри, синдикати, медии, държава, критици и др.
Примерни заинтересовани страни и техните интереси са представени в следната
таблица:
След като се определят основните заинтересовани страни и техните интереси
се определя „зона на толерантност на заинтересованите страни“, определя се кои са
най-важни и как ще се балансират техните желания.
в/ Проучване на добри практики /бенчмаркинг/
При бенчмаркинга се изучават най-добрите практики в областта и се
използват най-добрите резултати в областта.
Етапи на бенчмаркинг 2:
–

Избор на област за анализ – например финанси, човешки ресурси и т.н.

–

Дефиниране и анализ на процеса

–

Определяне на потенциалните партньори

–

Определяне на източниците на данни и избор на метод за набиране на данни

1
2

Серафимова, Д. Теория на управлението. Изд. Къща Стено, Варна, 2010, стр. 163
Василева, Б. Управление на качеството, Изд. Е-Литера, 2008 г., стр. 42-62
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Табл. 1. Заинтересовани страни в сценичните изкуства
Заинтересовани страни в театъра
Художествен персонал – актьори, режисьори и др.

Нехудожествен персонал – администрация,
реквизитори, гримьори и др.
Мениджъри

Собственици
Медии

Община
Държава
Доставчици /на електроенергия, на сценични
материали/
Конкуренти

Критика
Синдикати
Спонсори

Интереси на заинтересованите страни
Известност на представлението
Известност на актьорите
Добри отзиви от критиката и зрителите
Добро заплащане
Сигурно заплащане
Социални осигуровки
Възможност за представяне на нови постановки
Увеличаване на приходите
Увеличаване на посещаемостта
Модернизиране на материалната база
Привличане на известни творци
Увеличаване на печалбата
Известност на организацията
Сигурност на инвестициите
Информация за текущи и бъдещи постановки
Възможности за интервюта със звездите
Достъп до информация за състоянието на културната
институция
Създаване и запазване на нови работни места
Културен облик на града
Местни данъци и такси
Данъци, такси и осигуровки
Намаляване на субсидиите и повишаване на смесения
тип финансиране
Редовно погасяване на задълженията
Лоялни отношения
Реклама, ако спонсорират
Лоялни отношения
Равностойни субсидии
Съвместни постановки /когато са театри/
Размяна на сценични места като зали, сценично
оборудване и др.
Достъп до продукциите
Възможност за свободно изразяване на критичните
бележки
Защита на интересите на членовете
Засилване влиянието на синдиката
Реклама
Целево разходване на средствата

Основни процеси
Основните процеси в сценичните изкуства включват производствения процес
/творчески/ и маркетинга и продажбите.
Творческият процес започва с проучване мнението на потребителите.
Целта е да се разбере мнението на потребителите за текущите
представления, както и за техните предпочитания за в бъдеще. Информацията се
набавя чрез метода на стандартна персонализирана анкета. Извадката е случайна и
обхваща зрители на спектакли за определен период от време, например месец, три
месеца и т.н. тя се пресмята чрез статистически формули като за генерална
съвкупност се смята зрителите, посетили спектакли за определения времеви
период. Използва се анкетна карта, която съдържа въпроси за демографското
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положение на зрителите - пол, възраст, образование, доходи, семейно и социално
положение, честота на посещаемост, предпочитан жанр, източници на информация
за представленията, ранжиране на различни фактори, които влияят на решението за
покупка, предпочитани форми на развлечение. Обект на изследването са
посетителите на сценични постановки.
Резултатите са необходими за:
–
Определяне на демографските
определяне на целева аудитория.
–

характеристики

на

зрителите

с

цел

Анализ и оценка на индивидуалните вкусове на потребителите.

–
Определяне на потребителските представи, нагласи и очаквания относно
спектаклите.
–

Установяване на степента на заплахата от конкуренти.

–

Определяне на лоялността на потребителите към сценичната организация.

–
Отчитане на необходимостта от промяна на комуникациите с потребителите и
на видовете рекламни средства за привличане на публика.
Следва създаването на творчески продукт. Той обхваща подготвителен и
репетиционен етап.
Подготвителният етап обхваща времето от сценичната идея до първата
репетиция. При този етап се създава сценарият на представлението, композира се
музиката, пише се текст, измислят се номерата на цирковите актьори в цирка,
хореографията, сценографията. Водеща роля през този етап имат режисьорът,
сценографът, хореографът, композиторът, продуцентът. На този етап се определят
необходимите средства, реквизити и декори, необходими за представлението.
Трябва да бъдат уредени и авторските права, свързани с текста и музиката.
Репетиционният етап включва репетициите /на маса, костюмни, технически,
музикални, генерални/. Основна роля в този етап имат актьорите, музикантите и
акробатите и режисьорът като към тях се присъединяват и сценичните и
производствени екипи.
Другата основна дейност маркетинг и продажби се извършва през цялото
време на създаване и реализация на спектакъла с цел привличане на публика. На
този етап се съставят:
•
маркетингов план – той включва целите за определен период от време –
привличане на определен брой зрители; начините за осъществяване на тези цели –
чрез рекламна кампания, промоции, комуникации в Интернет и в социалните мрежи
•

план за очакваните продажби на билети

Представянето на творческия продукт включва
представления през сезона и фестивали и турнета.

процесите

премиера,

Премиерата е първият спектакъл пред публика и от нея до голяма степен
зависи бъдещият сценичен живот на спектакъла. На нея присъстват критици и
представители на медиите като целта е да се предизвика внимание към
спектакъла.Творческите и маркетинговите мениджъри се стремят да увеличат броя
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на представленията на един спектакъл. В този етап се включват и екипите по
обслужването на публиката преди, по време на и след представлението.
Следват представленията по време на сезона. Техният брой най-често се
определя за всеки месец. Едно представление може да бъде играно в продължение
на много години, ако има голяма посещаемост. Например мюзикълът на Андрю Лойд
Уебър е на Лондонската сцена в продължение на 21 години, а на Бродуей – 18
години.
Успешните спектакли в театралното и музикалното изкуство често се
представят на престижни фестивали и пътуват на турнета из страната и чужбина с
цел да представят своята работа. За цирковото изкуство турнетата са характерна
особеност.
Проучванията за степента на удовлетвореност на потребителите е важен
фактор за успех на организациите от сценичните изкуства. Въпреки това, освен
мнението на потребителите, трябва да се представят и постановки с висока
творческа стойност, които имат за цел да формират вкусовете и културата на
зрителите.
Спомагателни процеси
Спомагателните процеси включват наемане на персонал, финансиране,
поддръжка на сградата /където има такава/, декора и реквизита,, животните /в цирка/
и техническите процеси, информационните технологии, управление на
безопасността и условията на труд.
При наемането на персонал се преценяват качествата на творците от
художествено-творческия състав, необходимостта от наемането на нов персонал,
управленските умения на мениджърите, възрастовата структура на персонала.
Могат да се правят проучвания за мнението на служителите по въпроса за
рекламата, начините за привличане на клиенти, сравнения между мнението на
персонала и това на потребителите. Извършва се още:
•
Планиране на необходимостта от човешки ресурси – брой служители,на какви
длъжности, изисквания към длъжността
•
Планиране на източниците за набиране на персонал – кастинги, наблюдения
на други постановки, препоръки от хора от бранша, наблюдения на творци от
академиите.
•
Видове документи, които ще се изискват – автобиография, мотивационно
писмо, препоръки, актьорски рийл 1, портфолио със снимки.
Финансовите ресурси – включва паричните средства, които биха могли да се
привлекат. Това са държавните субсидии, приходи от билети, дарения, участия в
проекти, участия по привличане на средства от Фонд „Култура“.

1

Актьорският рийл представлява кратък клип с най-значимите участия на актьора в постановки, филми, реклами,
риалити програми и др.
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Материалните ресурси включват сградата, дълготрайните материални активи,
реквизит, костюми, близостта до потенциалните потребители и др. Трябва да се
създаде план за действие при аварийни и неочаквани ситуации. Разработва се
схема на сградата с аварийните изходи за евакуация при необходимост. Планира се
дейността на сценичните мениджъри при справяне с неочаквани ситуации като
национална тревога, справяне с пияни и болни зрители и др.
Технологични процеси – включват работата по осветлението, звуковият
монтаж, сцената, декорите и тяхното движение по време на представлението.
От горепосочения модел се вижда, че управлението на сценичните изкуства е
сложен и интердисциплинарен процес. За неговото осъществяване се изисква
сериозна екипна работа и координация на хора с различни професии – творчески,
административни, инженерни и др. За разлика от производствената сфера,
продуктът в сценичните изкуства се потребява да голяма степен по време на
неговото производство. Възпроизводството му също е ограничено. Всичко това
изисква сериозни управленски умения и много добро познаване на процесите в
сценичните изкуства, но също така и с познаването на специфичните дейности,
характерни за всеки един от тези видове изкуства.
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КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОТО И
ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА ФИРМИ ОТ СЕКТОР ЦВЕТНА
МЕТАЛУРГИЯ
ас. д-р Вяра Милушева
QUANTITATIVE EVALUATION OF THE SCIENTIFIC, TECHNICAL AND
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF COMPANIES FROM THE NONFERROUS METALS SECTOR
Assistant professor Vyara Milusheva, Ph.D.
Резюме: В настоящия доклад са представени и съпоставени данни,
получени след прилагане на количествен модел за оценка на научно-техническото
и технологичното развитие на фирми от сектор „Цветна металургия“. Моделът
е приложим за проучване на технологичната конкурентоспособност на фирмите.
Обект на изследването са фирми от сектор „Цветна металургия” в България.
Извършеният анализ разкрива гъвкавостта на фирмите, свързана с активната и
успешната иновационна дейност в период на финансово-икономическа криза. Това
се
явява
предпоставка
и
способства
за
повишаването
на
конкурентоспособността им.
Ключови думи: научно-изследователска дейност, продуктови иновации,
технологични иновации, организационно-управленски иновации, сектор „Цветна
металургия”
Abstract: This paper presents and compares data obtained by employing a
quantitative model for evaluating the scientific, technical and technological development of
companies from the non-ferrous metals sector. The model can be applied to study the
technological competitiveness of companies. The subject of the study are companies from
the “Non-ferrous metals” sector in Bulgaria. The analysis carried out reveals companies'
flexibility related to the active and successful innovation activity in a period of financial and
economic crisis. This preconditions and facilitates the enhancement of their
competitiveness.
Keywords: research and development, product innovations, technological
innovations, organizational and management innovations, “Non-ferrous metals” sector
JEL: L00
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Въведение
Бързо променящата се бизнес среда и развиващия се научно-технически
прогрес динамизират конкурентната борба и поставят нови предизвикателства пред
фирмите. Постигането на добри икономически показатели от индустриалните фирми
е в пряка връзка с внедряването на иновации в отговор на съществуващите
технологични нужди. Това поражда необходимост от оценяване и анализиране на
производствената дейност на индустриалните фирми и фокусиране върху
извършените от тях продуктови, технологични, организационно-управленски
иновации, а също и разходите за осъществяване на научно-изследователска
дейност.
Предвид посоченото дотук, цел на настоящата публикация е да представи
резултати от извършено емпирично изследване за количествена оценка на
технологичната конкурентоспособност, позволяващо да се придобие сравнително
ясна представа за действителното състояние на научно-техническото и
технологичното развитие на фирми от сектор Цветна металургия. Резултатите са
полезни за избор на приоритетни направления при разработването на стратегии.
Изложение
Оценяването на научно-техническото и технологично развитие на фирми от
сектор Цветна металургия се основава на показатели за технологична
конкурентоспособност. Тя отразява степента на иновативност на фирмата и
характеризира способността й успешно да се конкурира на пазара за нови продукти
и услуги. Показателите за определяне на технологичната конкурентоспособност
отчитат (доколкото това е възможно) вложените във фирмата ресурси за научноизследователска дейност (Input) и постигнатите с тях резултати (Output). Изчисляват
се по следния начин:

I=

R
B

O1 =
и

T
Oy
P
O 2 = O3 =
B,
B
B,

,

където:
R – разходи на фирмата за научно-изследователска дейност (х.лв.);
В – средносписъчен състав на заетите във фирмата (бр.);.
P – брой на осъществените във фирмата продуктови иновации през годината (бр.);
T – брой на осъществените през годината технологични иновации (брой);
OY – брой на организационно управленски иновации;
I – разходи за научно-изследователска дейност на един зает във фирмата (х.лв.);
O1, О2, О3 – брой на осъществените във фирмата продуктови, технологични и организационно управленски
иновации на един зает в него (бр.);

Анкетираните мениджърските екипи на фирмите са посочили следните тегла
на компонентите включени в оценката на технологичната конкурентоспособност.
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Таблица №1. Оценка на теглата на компонентите за технологичната
конкурентоспособност (коефициент на значимост – w), дадена от експертите
тегло
w1
w2
w3
w4
∑

КЦМ 2000 АД
0,50
0,30
0,10
0,10
1,00

Асарел-Медет АД
0,30
0,30
0,30
0,10
1,00

Аурубис България АД
0,40
0,30
0,20
0,10
1,00

Средно
0,40
0,30
0,20
0,10
1,00

Tk =0, 4 I + 0,3O1 + 0, 2O2 + 0,1O3
Оценката е извършена, като се използват и бални оценки на компонентите:
разходи за научно-изследователска дейност (I), осъществените във фирмите
продуктови (O1), технологични(O2) и организационно управленски иновации (O3).
Резултатите от изследването са представени на фигурите по-долу.
Първоначално са представени резултатите за всеки един показател и накрая
обобщено за технологичната конкурентоспособност по фирми и по години.
Фигура №1

Фигура №2
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Фигура №3

Фигура №4

С фигурата са представени разходите за научноизследователската дейност
(I). През 2008 г. фирмата, отделила най-много средства за научноизследователска
дейност е „Аурубис България” АД. През периода и по години лидерството на
фирмата се запазва. „Аурубис България” АД е следвана от „Асарел-Медет” АД и
„КЦМ 2000” АД за целия период на изследването.
По показателите брой на осъществените във фирмите продуктови,
технологични, организационно управленски иновации на един зает „КЦМ 2000” АД е
водеща, следвана от „Аурубис България” АД и „Асарел-Медет” АД.
През 2008 г. „Аурубис България” АД прави вложения в технологични иновации
за модернизация на производството и екосъоръжения. В град Пирдоп се изгражда
нов цех за електролиза на мед с предвиден годишен капацитет от 180 хил. тона,
който в периода на изследването е завършен. Продължава и реализация на проект
за адаптиране на капацитета на флотационен цех с цел увеличаване на обема на
обработвания концентрат. Пуснат в експлоатация през 2010 г.
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„КЦМ 2000” АД през 2008 г. завършва концептуално проектиране в частта на
цинково производство и пристъпва към изпълнение на технологичен и технически
проект за модернизиране и разширение на производството. Успява на базата на
концепция за „ново оловно производство” да подпише пакет от договори, включващ
лицензионно споразумение за изработване на проект „Технологично обновление и
разширение на производството на КЦМ АД Пловдив”, получава сертификат за
инвеститор клас А. Проектът е на стойност 150 млн. евро, а реализацията му е в
периода 2008 г. – 2012 г. Основна цел е изграждане на високо ефективно и
конкурентно производство на олово, цинк, сплави и други продукти на тяхната база
чрез въвеждане на нови технологии за преработване на суровините, осигуряващи
безопасни условия на труд и без отрицателно въздействие върху околната среда.
През 2008 г. фирмата разработва и проект за организиране на нов модел на
индустриален сервиз с немската фирма „Билфингер Бергер”. През периода е
въведена система за електронно възлагане, оценка и отчитане на сервизната
дейност. „КЦМ 2000” АД разработва собствени интелектуални продукти и получава
два патента за „Технология за преработване на цинк съдържащи суровини” и за
„Иновативен метод за производство на сериен триокис”. Притежава оригинални
технологично апаратурни решения и производствено ноу-хау. Създадени са и две
научно-технологични лаборатории по екология и електротехническа лаборатория. За
тези нововъведения дружеството получава награда „Питагор” – отличие за особен
принос за развитието на научните изследвания в България.
„КЦМ 2000” АД осъществява проект за подобряване на адаптивността на
заети лица, който е насочен към усъвършенстване на знанията и уменията на
ръководители от всички управленски нива и на ключови специалисти в дружеството.
Този проект обхваща 128 лица, които са обучени по информационни и
комуникационни технологии, английски език в съответствие със съвременните
изисквания на бизнеса. Проектът е финансиран 30% със средства на фирмата.
През 2010 г. „КЦМ 2000” АД продължава финансирането на инвестиционните
проекти, обезпечавайки с 95 млн. евро големия инвестиционен проект „Технологично
обновление и разширение на производството на КЦМ АД”. Предвижда се изграждане
на принципно нова технологично инсталация за производство на олово и
технологично обновление на производството на цинк. Реализацията на проекта е
предвидена да се осъществи в рамките на три години до август 2013 г.
Проектните решения осигуряват съществено намаление на енергийните
разходи и увеличаване на преработката на вторични материали съдържащи олово и
цинк, нормална възвръщаемост на инвестицията и повишаване на конкурентната
способност на производството.
„Асарел-Медет” АД внедрява нови техники и технологии, въведени са
флотационни машини от последно поколение, внедрени са и автоматизиране
системи за управление и контрол на технологичните процеси, които гарантират
висока производителност и ефективност. През 2011 г. са въведени в експлоатация
четири нови технологични обекта. Това са циклично-поточна технология за
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транспорт на открива с капацитет от 5 хил. тона на час и инсталация за екстракция и
електролиза на мед от руднични води, която позволява извличане на 100% на
полезния компонент и помага за максималното оползотворяване на природните
ресурси. Производството е без отпадъци и представлява пречистване на водите.
Инвестицията е за 40 млн. лв.
Фигура №5

Фигура №6

От представеното дотук, за технологичната конкурентоспособност може да се
направи следният извод: иновационната дейност е силна страна и за трите фирми
за
повишаване
на
конкурентоспособността.
Фирмите
реализират
научноизследователска дейност, осъществяват продуктови, технологични и
организационно-управленски иновации. Като съотношение на иновациите спрямо
заетите в трите фирми, е налице положителен баланс между двете променливи,
представени на фигурите. Това показва, че фирмите успешно се възползват от
възможности свързани с иновационната дейност. Рангът на фирмите позволява да
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повишават конкурентоспособността си и чрез разширяване на тази дейност, в
подкрепа на която се явява научно-изследователската дейност, извършвана и от
трите фирми.
Фигурите, показващи сравнение на технологичната конкурентоспособност за
периода по фирми и на фирмите по години, разкриват общата тенденция, а така
също и мястото на всяка една по този показател. С най-висока претеглена стойност
за периода е „Аурубис България” АД с 4,70 пункта, следвана от „КЦМ 2000” АД с 4,10
и „Асарел-Медет” АД с 2,95 пункта. Общата тенденция за трите фирми по години се
движи от 3,36 през 2008 г. на 3,40 през 2009 г и 4,47 през 2010 г., следва лек спад
през 2011 г. на 4,43 пункта. През 2009 г. „КЦМ 2000” АД е водеща по този показател,
а през 2008 г., 2010 г. и 2011 г. с почти еднакви стойности водеща е „Аурубис
България” АД. През 2011 г. „Асарел-Медет” АД е на второ място, през останалите
години в разглеждания период „КЦМ 2000” АД заема второ място.
Заключение
Анализът показва, че и за трите фирми вложенията в технологичната
конкурентоспособност са от изключителна важност за развитието на дейността им
във високо конкурентния световен пазар на цветни метали. Измерването й е важен
процес при анализиране на конкурентоспособността на фирмите, добиващи и
преработващи цветни метали. Този показател разкрива производствените
възможности на фирмите и възможността за повишаването им. Процесът оказва
пряко въздействие върху конкурентоспособността на фирмите и е възможност за
повишаването й.
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THE PRESENTATION AS A TOOL OF SUCCESSFUL NEGOTIATIONS
FOR A DELIVERY OF GOODS
Vesela Aleksandrova Savcheva
Abstract: In the ever growing market competition, the suppliers must have a
professional and well planned approach when offering goods to their clients. The
preparation of the appropriate presentation, which can easily convince them in the
advantages and benefits of the good offered by the suppliers, is one of the tools of the
business negotiations that will contribute to their successful conclusion. The main
directions for conducting a successful presentation are pointed in the report. Results from
research on the attitude of the clients in regards of the need of presentations during the
time of supply negotiations are analyzed.
Keywords: negotiations, suppliers, presentation, parts of the presentation.
JEL: L14, M14
1.

Introduction

The skill to conduct professional negotiations is a distinct characteristic of the
successful manager. There is no trade organization that does not negotiate on a daily
basis about the conditions for the delivery of goods. In this light, it is exceptionally
important, when it concerns a new assortment, good of a new season, new technological
products and so on because on time presence in the good for the organization assortment
will deliver a row of beneficial for the company effects, including more satisfied clients and
bigger profit.
In practice, before the beginning of each season, the trade organizations sit
together with their suppliers at the negotiations table to clarify the appropriate assortment,
prices, quantities and delivery dates, marketing activities and other important questions.
Without doubt, the supplier will have stronger positions during these negotiations, if he has
prepared in advance an appropriate showcase of his goods in front of his clients. An
adequate tool for this purpose is the presentations because through it the message
reaches to a priority business group, it creates good conditions for a dialog about
questions that, in most cases, are very important. 1
The goal of this report is to draw the attention of the new directions for successful
structuring of the presentations and the possibilities that they offer as an instrument in the
turn of business negotiations for deliveries of goods.

1

Морган, Н., Успешните презентации, „Мениджър”, С., 2008; с. 13
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Nature of the presentation

In its nature, the presentation is an official introduction in front of an interested
public of an unknown or less known fact. Therefore, each official introduction is a
presentation on which depend the first impression, the interest towards the product and
the future contacts. 1
The presentation is a commonly used tool in the negotiations for supply because
through it the advantages of the product can be underlined, while at the same time, in a
larger degree, the chance of misunderstanding is avoided because the buyer has the real
opportunity to get to know the offered product in details, to see an example and even to
test it.
The target audience of the presentation of goods are the companies that have
interest in enrichment of their product catalog with new for their assortment or seasonal
products (new collections) that on their side are the topic of the presentation. From this
point of view, the goal of these presentations is:
•
Sales – the advantages and benefits of the product are underlines. In gives the
buyer organization an argument for buying.
•
Showcasing the product – it shows how it really looks like or works, what are its
main product characteristics. In this way, a forum for discussion is created, through which
it can be determined what the clients think of the offered new goods.
•
Convincing – through the presentation potential clients and partners are informed
about the necessity of a given product. Because of this it is exceptionally important how
the presentation will be prepared and delivered such that it attracts attentions and leads to
the establishment of the necessary business contacts.
The presentation with the goal of supply is used also for informing the public about
the new trends on the market, the modification of already existing products or about a new
initiative, i.e. the keyword is new. The details are usually presented in a written form
However, together with this, the public manifestation has to be coordinated with several
other important things: how many people are in the audience; in what situation is the
audience; how regular are the contacts with it – one time, or in case of need regular; at
what time is the presentation. 2
3.

Parts of the presentation

The process of presenting includes several main parts: preparation, presentation
and conclusion.
1. Preparation
The casual, seemingly effortless presentations that are most successful are
invariably the result of a great deal of preparation, research, and hard work. The practice
shows that each hour of presenting takes ten hours of preparation. 3
1

Харизанова, М., Миронова, Н., Бизнес комуникации. Правила и успешни практики, „Авангард Прима“, С., 2010,
с. 104
2
Морган, Н., Успешните презентации, „Мениджър”, С., 2008; с. 13-14
3
Heller, R., Hindle, T., Essential Manager’s Manual, „Dorling Kindersley Ltd.”, London, 2008, p. 499
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The first focus of this part is directed at clarifying the idea, which has to be
conveyed to the audience and what is the most effective way of conveying the message.
The choice of strategy depends on the definition of three key moments: concretization of
the goal of the presentation; what is the audience and what is the message that has to be
conveyed; what is the context of the situation of this that has to be presented.
First subpart: Determining the goal
Determining the goal means determining the results that the supplier wants to
achieve – to convince the audience in the benefits and the advantages, to create a
discussion of making a decision, to realize the sale and so on.
It is very important to make the difference between the two scenarios:
•

To show a budget that the audience can understand or

•

To show a budget that the audience has to approve

The determination of the goal would help to determine if it is at all necessary to
make a presentation or to use a different form of communication (for example, a lunch with
the key people that make a decision); should a presentation be shown exactly in front of
this audience under these circumstances; what to say and how to say it; what actions have
to be undertaken after the end of the presentations; what are the probable objections. 1
Second subpart: Getting to know the audience
The better one knows the audience, the better focused presentation can be
prepared. From this point of view it is necessary to answer some important questions:
What is the expected size of the audience? What is its average age and culture? What is
the ration of men to women? What is the topic – debatable, well known or new for the
attendees? Who are the people in the audience and what is their connection to the topic?
How well informed are they about the topic? What should they know? What do they expect
from the presentation? What do they know and what do they think about the supplier? Why
are they attending the presentation – by their own will or because of your initiative? Do
they look enthusiastic and friendly or are they apathetic and hostile?
On the basis of the above clarifications the preparation for the presentation can be
approached.
Third subpart: Defining of the messages that has to be delivered
After the goal has been determined it has to be decided what the exact message
that has to be delivered to the audience is, i.e. what combination of arguments, data and
examples has to be used to achieve the goal. The simplest way for solving this problem is
to split it into three stages:
•
Defining the key messages: what is important for the people to remember and what
action has to be undertaken. These messages come directly from the given goal.
•
Determining the arguments which best support the message: It is important to avoid
the excessive dive into details and to determine the emotional sides of the message by
determining why the audience will have interest in it.
1

Морган, Н., Успешните презентации, „Мениджър”, С., 2008; с. 15-16
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•
Determining the exact moment when the audience has to be given chance to show
a reaction, to participate, to show support.
After collecting the initial ideas of what could be said, it is necessary for these ideas
to be revised and reworked. For this purpose, it has to be checked whether the selected
key message is really the most important and whether it supports the goals of the
presentation; are the gathered supporting facts understandable for the client and is the
content going to convince him to agree with the ideas of the presentation; are the logical
connections clear; what arguments have to be developed and presented and what
counter-arguments have to be neutralized.
The conviction in great part is an effect of shown enthusiasm, authenticity and trust
in this which we want to convey to the others. Therefore, it is necessary to include only
those details which help in the convicning. The many facts can distract the audience and
they might not hear what we want to tell them. 1
Fourth subpart: Choosing the leader
A major moment in the preparation is the determination of the leader (presenter).
This must be a charismatic, competent, radiating trust coworker who knows the problem in
details. From him it can be expected to show balanced sense of humor, discipline in
following the scenario, good orator skills, and skills to work with the necessary for the
presentation technology.
Of great importance are the choice of an appropriate appearance of the leader in
terms of outfit, to choose and rehearse the correct posture of the body, the movement of
the arms, the way of speaking and all these elements that can breathe respect and can
contribute to the his successful positive acceptance in the audience.
The most important, without doubt, is the skill of speaking. The first sentences have
to be carefully chosen and learned with the respective intonation and gestures. The verbal
content of the speech has to demonstrate lexical literacy and logical continuality. 2
Fifth subpart: The organization
After the necessary material for the presentation is gathered it has to be ordered in
a well-structured public appearance which can easily be accepted by the audience and
which can increase the probability of reaching the goal.
The distribution of printed materials has to be planned before the beginning of the
presentation because it can distract the people.
In most cases the presentation has to have an introductory part (introduction),
problem definition (topic), proposal of solutions and urge to action.
The captivating beginning that captures the attention is very important –
commentary, question, story or an example.

1

Морган, Н., Успешните презентации, „Мениджър”, С., 2008; с. 15-25
Харизанова, М., Миронова, Н., Бизнес комуникации. Правила и успешни практики, „Авангард Прима“, С., 2010,
с. 104-105
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The introduction is used to define the goal of the presentation; to underline the
authority of the presenter; to show the importance of the topic to the audience – what is in
there for them; to provide an overview of the major parts of the presentation.
The second part of the presentation should explain to the audience why they are
interested in the message; to show clearly why it is important that something happens or
the problem is solve; to include the adequate arguments, examples and additional
materials that support the interest without distracting the audience from the main topic; to
connect the attendees by asking them about their opinion and suggestions.
The third part clearly shows the audience how the presenter thinks that the problem
can be solved. At this stage it is important to help the clients visualize the advantages of
the solution and to make them build a strategy for the future. The supplier has to formulate
his proposal in an understandable way and to make sure that it addresses several real
needs. 1
In this subpart is of importance to organize the presentation, such that it can fit the
given time while allowing for the key messages to be fully and clearly delivered.[8] During
the organization of the presentation it has to be taken into account that its optimal duration
should be around 1.5-2 hours. 2
The good organization of the presentation includes the preparation and the planning
of the exact moment in which questions will be asked. Enough time has to be provided for
the answers as a sign of respect towards the audience.
It is sure that the clients will ask hard questions which can be a real challenge for
the presenter. This requires an advance try at foreseeing them, while together with this the
worst scenarios of the presentation can be tested. For this purpose, a list can be made,
containing unwanted possibilities that the presenter may face – for example, non-working
projector and an appearance of people who always criticize, make unpleasant comments
or ask inconvenient questions. The advance determination of the possible exits of different
critical situations helps the presenter to feel calmer and self-confident in his appearance. 3
Sixth subpart: Planning of audio-visual means
Another important moment in the stage of preparation is the planning of audiovisual means. They serve to attract the attention of the audience and to make it remember
the main message because they help for a better understanding of the ideas, the
connections and the circumstances. According to conducted research is has been
determined that:
•
People acquire 75% of their knowledge visually, 13% through listening and 12%
through smelling.
•

A picture is three times more effective than text in conveying information

•

The words and the pictures together are six time more effective than words alone. 4

1

Морган, Н., Успешните презентации, „Мениджър”, С., 2008; с. 30-31
Харизанова, М., Миронова, Н., Бизнес комуникации. Правила и успешни практики, „Авангард Прима“, С., 2010,
с. 104-105
3
Rodenburg, P., Power presentation, “Penguin Books”, London, 2009, p. 167
4
Морган, Н., Успешните презентации, „Мениджър”, С., 2008; с. 33
2
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It has to be taken into account that all visual materials make the presentation better.
To make its appearance more effective it has to comply with some requirements: it has to
be simplified; it has to include graphics and symbols to support the claims; it has to contain
keywords, not whole sentences; each slide or page has to have not more than six lines;
each screen has to show between three and six ideas; to use color but not excessively; to
use pictures wherever possible; to include dashes, not numbers for the order; to use
capital letters only in the titles and in the abbreviations. Most often computer programs are
used for visualization – for example Microsoft PowerPoint, Apple Keynote or
OpenOffice.org Impress.
Whenever clothes, shoes or accessories are presented, the most widely used mean
of visualization is showing them through a revue or by ensuring well shown and
acc3essible for the clients examples of the whole collection or the accents for the season
from the point of view of models, colors and materials.
2. Presentation
This is the moment in which it will be shown how the presenter has prepared
himself for the presentation. To achieve glamorous results, he has to aim and speaking
effectively, radiate positivism and to succeed in completely engaging the attention of the
clients. For this purpose, it is important to speak the language of the audience and to avoid
the use of jargon or terms that might be unfamiliar to the attendees, and to avoid the
parasitical and annoying sounds. It is important to observe the non-verbal signals that to a
big extend imply how whatever is heard is accepted. The tone has to be natural and the
power of the voice has to be such as to be possible for everyone to hear.
The attention of the audience is limited and usually last about 45 minutes. During
this time the people will remember about one third of what is spoken to them and a
maximum of seven proposed ideas. From this point of view, the presentation has to be
limited to three or four main points that have to be stressed in the beginning, in the middle
and at the end of the speech. 1
The skillful use of different techniques for keeping the attention of the audience is
important – for example, to make sudden pause after that to talk louder or quieter; to use
analogies or real examples, personal stories, statistical data or opinions of experts as well
as visual materials, illustrations, tables, graphics to attract the interest. A small humoristic
pause during a serious presentation is well accepted by the audience and attracts
attention.
3. Conclusion
The strong and remembered summing up is the basis of the successful conclusion
of the presentation. For this purpose, it is appropriate to concretize all base points in one
sentence. The attraction of the clients’ interest at this stage requires the usage of short
inspirational sentences that include the main keywords of the presentation. Stressing in
1

Heller, R., Hindle, T., Essential Manager’s Manual, „Dorling Kindersley Ltd.”, London, 2008, p. 507
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front of the public that the end is near, guarantees to attract its attention before the final
summary of the main moments and ideas of the presentation. 1
The concluding part is an appropriate moment to give away presents or examples
of the presented products. The business etiquette requires thanking the attendees for their
time.
In a similar way to other activities, the presentation is a part of a process that turns
input information (ideas, opinions and arguments) in a result (what the audience hears and
sees). As any other process it can be made better by making an analysis of the
presentation that has just ended with the goal of discovering the causes of probable
problems and taking the respective corrective actions such that the next presentation can
fulfill the criteria for success. 2
4.

Results from a research about the attitude of the client organizations

For the purposes of the report, results are shown from a questionnaire conducted
by the author among 21 managers of five Bulgarian trade organizations including
members of the top management – managers (three persons), trade directors (two
persons), middle management representatives – regional manager(one person), sales
manager (seven persons); product manager (eight persons). The experts are selected
according to their positions in the trade organizations that they represent and their
experience in the field of negotiating with suppliers. The profile of the participants is the
following: 9 females and 12 males; average age 35 years; average working experience as
a manager 7 years.
According of the results of the conducted research, 100% of the participant
managers share the opinion that the presentations are a mandatory tool in the negotiations
for the supply of goods. According to them, if in this way they get more detailed information
about the product, they can more easily determine what assortment to select or whether
they need to work with this supplier.
The practical experience of 100% of the participants shows that they can expect a
professional approach towards the presentation of new products only from the bigger and
already proven organizations on the market. According to the participants the smaller
supplier companies rarely prepare a presentation and the negotiation about supply are
usually reduced only to general questions ( way and deadlines for doing a delivery, trade
discounts, promotions and so on), while they rely on this that the client has done the
research on the assortment by himself.
Almost one third of the managers (29%) think that it is appropriate that during the
time of negotiations for a delivery of new products, the supplier has to support his offer by
a presentation of the products, using visualization through PowerPoint, showing of
examples or a revue in the case of showing clothes, shoes or accessories. Such an
approach will also make a good impression of the supplier, showing that he is taking his
1
2

Heller, R., Hindle, T., Essential Manager’s Manual, „Dorling Kindersley Ltd.”, London, 2008, p. 542
Морган, Н., Успешните презентации, „Мениджър”, С., 2008; с. 60
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job professionally. More than half of the participants (57%) think that the presentation is a
mean that will help them get a complete idea about the products.
The managers think that the most effective visual means during the time of
presentation are: computer slides (71%), product catalogues (86%), showing or testing of
examples (86%), revue (when offering clothes, shoes or accessories) (71%).
71% of the people share the opinion that one well done presentation, supported by
visual means can convince them more easily to negotiate and buy a wider assortment of
products.
5.

Conclusion

The modern business communication is a competitive fight for more influence, more
markets, for gradually turning potential users into real ones. 1 In this connection, the good
presentation of the suppliers during the negotiations is a mandatory condition for their
successful completion that requires the usage of appropriate means, like one well
prepared presentation to convince their clients in the benefits and the need of the offered
products.
In conclusion it can be summarized that in practice the managers, the presentation
is needed as a necessary, even mandatory tool for the negotiations for delivery of goods.
Needed for successful presentation that will impress clients and that will achieve
predetermined goals are: good organizational preparation in accordance with the set goals
and aimed at the interest of the client organizations; positive image and oratory skills of the
presenter, command of different techniques for keeping the attention of the audience and
tackling difficult questions, usage of appropriate visual aids.
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START-UP COMPANIES PREDICTIVE MODELS ANALYSIS
Boyan Yankov, Kaloyan Haralampiev, Petko Ruskov
Abstract: A quantitative research is performed to derive a model for predicting the
success of Bulgarian start-up companies. The preceding research stages included an
overview and analysis of older success prediction models, a new abstract success
prediction model, a venture creation process model and a qualitative research. The
abstract success prediction model is extended with measurable variables which are
included in a survey. The survey is currently in progress with 105 responses by owners
and managers of Bulgarian companies. The current dataset was analyzed using IBM
SPSS Modeler which automatically tests many models and suggests the best performing
ones. The best derived model is a decision tree model that predicts the success of the
start-up companies from the dataset with 91,86% probability using 11 variables.
Keywords: entrepreneurship, start-up companies, success prediction, business
model, new ventures, SPSS Modeler
JEL: M13, C38
Introduction
Start-up companies create job opportunities and are important for the Bulgarian
economy. The efficiency of the new venture creation process can be improved by
increasing the returns and minimizing the risks with the help of a model for predicting the
success of start-up companies. Success prediction models and software tools for
Bulgarian start-ups would be useful to entrepreneurs, business owners, business
incubators, university start-up centers, business consultants, venture capitalists and
investors.
For the goals of the research, start-up companies are considered small to medium
companies that were started 0 to 5 years ago. Company success is defined as the
company survival and growth. Companies which have increased in size and survived
during the last five year are considered successful, the ones that survived but did not grow
in size are neither successful, not unsuccessful and the ones that stopped their operation
are unsuccessful.
After an analysis of 42 success prediction models [1] a pattern has been identified.
The pattern was introduces by Sandberg [2] in his model from 1986 as shown of Fig. 1.

Figure 1. New venture success model by Sandberg
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The model by Sandberg can be illustrated with the formula:
NVP = f(E, IS, BS)

(1)

Where
NVP is the new venture performance, E is the entrepreneur, IS is the industry structure and BS is the business strategy.
Later studies [3] based on Sandberg include other factors: the entrepreneurial team, the interaction of the company
strategy, the industry structure and the available resources.

The Proposed NVP Prediction Model
By analyzing the requirements for a new venture prediction model and the venture
creation process model [1, 3, 4], an extended new venture success prediction model [5]
based on Sandberg [2] is proposed. The model is presented with the formula:
NVP = f(E, IS, BS, R)

(2)

R is a new variable representing the available resources. The other variables are
similar to the ones from Sandberg’s model: NVP is the new venture performance, E is the
entrepreneur, IS is the industry structure and BS is the business strategy. Each of the
main categories in the company success prediction model is decomposed into
subcategories [5] as shown in Fig. 2 - derived by the author.

Figure 2. New venture success prediction model proposed by the author
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The new venture success prediction model has been revised with the help of a
qualitative research [5] by conducting in-depth interviews with durations of 0:30 to 2:30
hours with 5 non-representative cases – owners of young Bulgarian companies.
The Quantitative Research Data
A dataset has been collected for a quantitative research of the new venture success
prediction model. The data has been collected with the help of a survey consisting of 107
variables based on the categories in the prediction model. The data collection has taken 3
months and is still in progress. The current sample contains data about 105 Bulgarian
Companies of various ages and sizes (88% micro, 9% small, 2% medium, 1% big). The
data has been collected using various sources: networks of business contacts, online
social networks, business communities, start-up communities, targeted email marketing
and targeted CPC advertising.
The CRISP-DM Methodology
The study is based on the CRISP-DM [6] methodology which is described in terms
of a hierarchical process model, consisting of sets of tasks described at four levels of
abstraction (from general to specific): phase, generic task, specialized task, and process
instance, as shown in Fig. 3.

Figure 3. Four level breakdown of the CRISP-DM methodology
The CRISP-DM Reference Model
The life cycle of a data mining project contains the phases of a project, their tasks
and relationships. The life cycle consists of six phases as shown in Fig. 4. The sequence
of the phases is flexible allowing moving back and forth between different phases. The
outcome of each phase determines which phase or task has to be performed next. The
arrows indicate the most important and frequent dependencies between phases.
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Figure 4. The life cycle of a data mining project
The outer circle in Fig. 4 symbolizes the cyclical nature of the data mining process
which does not end when a solution is deployed. The lessons learned during the process
and from the deployed solution can trigger new, often more-focused business questions.
Subsequent data mining processes will benefit from the experiences of previous ones.
The analysis in SPSS Modeler

Figure 5. The model in SPSS Modeler
The model in SPSS Modeler is shown in Fig. 5. The data is loaded using a
Statistics File node (with the circle shape) which reads data from a .sav file format used by
SPSS Statistics. The Auto Classifier node (the pentagon shape) then estimates and
compares models for the selected target using a number of different methods. The
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selected target is the company success and the other variables are used as inputs as
shown in Fig. 6.

Figure 6. Selecting fields for the Auto Classifier node - inputs and targets
The Auto Classifier node explores every possible combination of options, ranks
each candidate model based on the target and saves the best 3 models for further
analysis.
The resulting models are visible in a container called a model nugget, the main
purpose of which is scoring data to generate predictions or to allow further analysis of the
model properties. Opening a model nugget on the screen enables you to see various
details about the model as shown in Fig. 7.

Figure 7. Resulting models
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Comparison of Models
The C5.1 model is ranked first because it has the highest overall accuracy of
91,86% and uses 11 fields. The second suggested model is C&R Tree (classification and
regression tree) with 75,58% accuracy and 11 fields. The third mode is CHAID which also
has 75,58% accuracy, but uses more fields.
The models proposed by the tool are all based on the rule induction technique:
C5.1, C&R Tree and CHAID. All of them derive a decision tree or a set of rules that
describe distinct segments within the data in relation to the target field, which in our case is
the company success. The models’ outputs openly present the reasoning for each rule and
can therefore be used to understand the decision-making process that drives a particular
outcome. Another advantage of rule induction methods over other methods, such as
neural networks, is that the process automatically eliminates any fields that are not
important in making decisions.
The models C5.1, C&R Tree, CHAID, QUEST and Decision List use the rule
induction algorithm. To explain how it works, let us think about making a decision to buy a
house. The most important factor may be cost - ability to afford the property. The second
may be what type of property you are looking for - a house or a condo. The next
consideration may be the location of the property, etc. Combining these questions
produces a decision tree as shown in Fig. 8.

Figure 8: Graphical Representation of a Decision Tree
The rule induction or decision tree methods produce the decision tree by culling
through a set of predictors by successively splitting a dataset into subgroups on the basis
of the relationships between predictors and the target field.
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Algorithms Differences
The C5.1, C&R Tree, CHAID models differ by the type of output they produce. C5.1
only uses categorical target fields while C&R Tree and CHAID support both categorical
and continuous targets. In our case the target is categorical. When the models recursively
loop through the data, they produce a different type of split into subgroups (on a predictor).
C&R Tree support only binary (two group) splits, while CHAID and C5.1 support splits with
more than two subgroups. The algorithms differ in the criterion used to drive the splitting.
For C5.1 an information theory measure is used - the information gain ratio. When C&R
Tree predicts a categorical field, a dispersion measure (the Gini coefficient by default) is
used. CHAID uses a chi-square test.
All algorithms allow for missing values for the predictor fields, although they use
different methods. C5.1 uses a fractioning method, which passes a fractional part of a
record down each branch of the tree from a node that is split is based on a field for which
the record is missing. C&R Tree uses substitute prediction fields, where needed, to
advance a record with missing values through the tree during training. CHAID makes the
missing values a separate category and allows them to be used in tree building.
In our data there are a small number of fields with missing values. It is not advisable
to completely remove these fields from the data mining process. Moreover, not answering
a question about the business may have a meaning. The missing values (blanks) in the
dataset were replaced with legal values.
Recognized Cases by the Selected Model

Figure 9: Recognized Cases by the Selected Model
The C5.1 model predictions are compared to the actual values of the company
success variable and the results are shown in Fig. 9. Unsuccessful companies are
presented with the number 1, neither successful nor unsuccessful are presented with 2
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and successful are presented with 3. The largest segment of all bars presents the
successfully recognized cases – 91,86% of all.
The Decision Tree
The C5.1 model generates a decision tree, as shown in Fig. 10. The tree starts with
the most important success predictors and splits the cases into groups (represented by
nodes) depending on the responses. The process continues until the case reaches an end
(leaf) node which indicates the predicted value of the target – the company success.

Figure 10. The decision tree generated by the model
The first level of the tree has two branches based on the “presence of competitive
advantage” variable as shown in Fig. 11. This variable is the most important predictor of
the company success of the analyzed dataset of companies. Companies that have a clear
competitive advantage (Node 1) tend to be more successful that companies that do not
(Node 2).

Figure 11. The Tree – 1st level: Competitive Advantage
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Node 2 has two child nodes based on the next success predictor – the environment
as a key success factor (Fig. 12). Those companies from the analyzed sample that
consider the environment as a key success factor are less successful (Node 3) than the
others (Node 6). Node 3 has a few cases and we will not analyze its children.

Figure 12: The Tree – Branch 2: Key Success Factors – Environment
Node 6 has two child nodes based on the next success predictor – the intangible
asset – goodwill (Fig. 13). The companies from the analyzed sample that do not have
established business reputation are less successful (Node 7) than the others (Node 10).
Node 7 has a few cases and we will not analyze its children.

Figure 13: The Tree – Branch 2.2: Intangible Asset – Goodwill
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Node 10 has two child nodes based on the next success predictor – the intangible
asset – recognizable brand (Fig. 14). The companies from the analyzed sample that have
a recognizable brand are more successful (Node 14) than the ones that do not (Node 11).

Figure 14: The Tree – Branch 2.2.2: Intangible Asset – Recognizable Brand
If we continue the analysis of the decision tree, more success factors become
evident: the type of entry of the company (new product, improved product, parallel
competition or franchise), the ability to take management decisions without the necessary
information, the team knowledge and the strategic partnerships with 3rd parties.
Relation of Competitive Advantage to Company Success
Fig. 15 shows the relation of the most important variable – presence of a
competitive advantage (the dots on the lower left corner) to the predicted value of the
target – the company success (the dots on the upper right corner). Relations are indicated
with lines where the thickness indicates the strength of the relationship. The presence of a
competitive advantage (4 and 5) connects to company success (3).

Figure 15: Relation of Competitive Advantage to Company Success
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Conclusion
The models derived by the analysis with the SPSS Modeler have a good overall
accuracy. The best model is C5.1 with 91,86% accuracy and 11 variables. It produces a
logical decision tree containing the variables: presence of a competitive advantage,
environment as a key success factor, intangible asset – goodwill, intangible asset –
recognizable brand, type of entry of the company, ability to take management decisions
without the necessary information, team knowledge, strategic partnerships with 3rd parties,
etc. However the accuracy of the analysis still needs improvement as it is based on
responses from only 105 companies.
Future plans for improvement include increasing the accuracy of the model, deriving
models with other methods and making comparisons. Insights from the research could be
used to help Bulgarian start-up companies succeed.
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НЯКОИ АСПЕКТИ НА РИСКА ПРИ СТАРТИРАЩ БИЗНЕС
Кирил Янчев, Ангел Куртев
SOME RISKS ASPECTS WHEN STARTING A BUSINESS
Kiril Yanchev, Angel Kurtev
Резюме: Целта на този доклад е да представи в структуриран вид
основните рискове при стартиране на бизнес и да предложи техни
противодействия,базирани на модерни концепции за предприемачеството и
емпиричен опит. В допълнение към това, материалът има за цел да постави
основите на изследване на тема: основни рискове при стартиране на бизнес.
Abstract: The purpose of this article is to show in structured way major risks when
starting a business and to propose risk-reducing strategies based on modern
entrepreneurship concepts and empirical knowledge. Additionally the paper states the
main goals for future research on topic: major risks when starting a business.
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1. Въведение 123
Всички европейски страни, в т.ч. и България, имат нужда от засилване на
предприемаческия дух сред младите хора, окуражаване създаването на собствен
бизнес и стабилизиране на институционалната и културната среда за иновации и
ръст на малките и средните предприятия. Тази концепция е заложена в много от
политиките на ЕС от 2011 до днес.
Според данни на Евростат през 2012 година българите са произвеждали и
потребявали 47% от средната стойност за един европейски гражданин. Това
нарежда България на последно място по брутен вътрешен продукт на глава от
населението в Европейския съюз в стандарти на покупателна способност, като
преди нас са Румъния с 49% и Хървания с 61%.

1

ИАНМСП: Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП 2012—2013
г., http://www.sme.government.bg/?p=15942
2
Национален Статистически Институт - БВП НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СТАНДАРТИ НА
ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ, http://www.nsi.bg/spagebg.php?SHP=1&tab=1#cont
3
European Commission: Eurobarometer Survey on Entrepreneurship, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/factsfigures-analysis/eurobarometer/index_en.htm
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Имайки предвид, че 98,8% от българските предприятия са МСП, считам, че
развитието на сектора е основополагащо за икономическия растеж на страната.
Конкурентноспособността на българските МСП не е висока и това се дължи основно
на тромавите институции, лошата бизнес среда и слабата организация на
обучението по предприемачество в страната. За последното може да се съди по
това, че 57% от предприятията в промишления сектор имат краткосрочни бизнес
планове за следващите 2 години, но 17% имат средносрочни и едва 8% имат
планове за над 5 години. Също така при 8,9% средно на участие на гражданите на
ЕС на възраст между 25 и 64 години в различни форми на учене през целия живот,
за България този процент е между 1,2% - 1,4%. Друга изтъквана причина за
невъзможност от стартиране на бизнес според 29% от българите е липсата на
финансиране.
След анализ на описаната по-горе информация и други европейски
изследвания, в настоящия текст се представят основните рискове при стартиране на
бизнес и се предлагат смекчаващи фактори, структурирани по подходящ начин, с
цел по-лесното им разбиране и практическо прилагане от ученици, студенти и други
ентусиасти, желаещи да стартират бизнес. Този доклад също така представлява
начален етап от изследване на тема: основни рискове при стартиране на бизнес.
Целите на доклада са:
1.
Идетинфикация на най-често срещаните рискове пред стартиращ или наскоро
стартирал бизнес. Представените в текста рискове не са емпирично проверени и по
същество представляват работни хипотези на изследването.
2.

Предложение на фактори, които могат да смекчат тези рискове.

3.
Структуриране на предстоящо емпирично изследване на тема основни
рискове при стартиране на бизнес, определяне на изследователски цели и задачи.
2. Работни дефиниции. Рискове и смекчаващи фактори.
Започването на нов бизнес, називисимо дали той е иновативен, търговия или
нова инициатива в голяма компания винаги е било начинание без ясен край.
Процесът до сега винаги е протичал в следната последователност: някой пише
бизнес план, намира съмишленици и сформира екип, презентира пред инвеститори,
започва да произвежда и след което започва да продава колкото може повече. Но
този процес обхваща толкова много стъпки и неясни моменти, че човек обикновенно
не успява да предвиди нещо основополагащо, което в последствие води до неуспех.
Според изследване на Shikhar Ghosh, 75% 1 от всички стартиращи бизнеси се
провалят. Но развитието на нова концепция за - lean start up - дава методология за
намаляне на риска при стартиране на бизнес. Тя предлага експериментиране,
вместо планиране, събиране на обратна връзка от потенциалните клиенти, вместо
следване на интуицията и дизайн с многобройни итерации, вместо разработване на

1

Shikhar Ghosh, Research on Entrepreneurship, Harvard Business School,
http://www.bizjournals.com/sanjose/blog/2012/09/most-startups-fail-says-harvard.html?page=all
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дизайна и само следването му след това. Методологията вече се прилага в найголемите бизнес училища на Запад.
2.1 Работни дефиниции
За целите на изследването, се предлагат следните работни дефиниции за
риск и стартиращ бизнес:
2.1.1 Дефиниция за риск:
Фактор, който има съществена вероятност да доведе до неуспех на бизнеса
или силно да засегне неговия резултат в негативна посока.

2.1.2 Дефиниция за стартиращ бизнес:
Начинание, което е планирано, предприемачът вече е инвестирал време в
него, но осъществяването му не е започнало. Не е необходимо да има регистрирано
юридическо лице. Нямаосъществени продажби (освен евентуално пилотни такива).
2.1.3 Дефиниция за наскоро стартирал бизнес във фаза на развитие:
Начинание, което е започнало преди по-малко от 3 години. Има регистрирано
юридическо лице. Има извършени ОПР и Баланс с различни от 0 резултати.
Собствениците на капитала не са се занимавали с това начинание под друго
юридическо лице. Начинанието и юридическото лице не са създадени с временна
цел, а с намерение за постоянно действие
2.1.4 Дефиниция за нов бизнес от субект, който вече има друга основна
дейност:
Нова дейност/проект в рамките на съществуващ бизнес (диверсификация).
Наличие на установен бизнес от поне 3 години. Ново стартирало през последните 3
години направление на бизнеса, което не е в същия Nace код, в който е
установеният бизнес.
На база емпирични данни, български и международни изследвания и теория
по темата извеждам следните рискове, като най-често срещани причини за неуспеха
на една стартираща фирма. В табличен вид представям и противодействия за
съответните рискове базирани на Lean Startup концепцията, както и други, доказани
емпирично.
2.2 Пазарни рискове 1
Риск

Пример

Смекчаващ
фактор/Противодействие

1. Създаване на продукт, за
който няма пазар.

Segways – витамин вместо
аспирин

Събиране на обратна връзка от
клиенти от самото начало и
многобройни експерименти и
итерации

1

Stave Blank, Why Lean Startup Changes Everything, Harvard Business Review, http://hbr.org/2013/05/why-the-leanstart-up-changes-everything
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Много често инженерите стават влюбени в своя продукт от началото на
възникването на идеята за него и не се оглеждат за нуждите на пазара. Също така
те искат да го развиват максимално много преди да го покажат на обществеността и
се затварят физически и психически в производствения цикъл.
Типичен пример за това са инженерите от google и продукта им Segways. На
практика те създават наистина интересно средство за придвижване, но не
осъзнават, че то не решава ничии проблем, освен техния - да се придвижват побързо из коридорите на гугъл. Както се изразяват някои хора от предприемаческите
среди - това е по-скоро витамин от колкото аспирин - нещо, което е хубаво и готино
да имаш, но не ти е жизнено важно.
Риск

Пример

Смекчаващ
фактор/Противодействие

2. Канали за дистрибуция

Vetcloud – първи безплатни
версии срещу ценна обратна
връзка. След това реклама от
уста на уста и платени следващи
версии

Намиране на Early adopters

Vetcloud e сайт за създаване на електронни паспорти и здравни картони за
домашни любимци. Създателите на компанията, както във всеки друг модерен
стартъп, си намират ветеринарна клиника,за която да развиват продукта си напълно
безплатен за ползване в замяна на тяхната безценна обратна връзка. По този начин
едновременно си развиват продукта и са си намерили първия клиент. Веднъж
имайки достъп до него, те могат да проучват нуждите му и да разберат кой би бил
най-ефективният канал за продажба на клиенти с този профил. Също така могат да
го ползват за реклама от уста на уста. Фактът, че вече имат един платен клиент,
допълнително ще увеличи шансовете за осъществяване на нови продажби.
Риск

Пример

Смекчаващ
фактор/Противодействие

3. Размер на пазара

Talk too much app – първо
приложение при продажби и
после разширено за учебни
методи и флиртуване с жени

Провеждане на малки евтини
тестове. Търсене на други
индустрии с подобен проблем

Един от основните методи за разширяване на размера на потенциалния пазар
е намирането на друг профил хора или организации със същия проблем. Пример за
това е апликацията Talktoomuch. Тя първоначално е създадена с идеята да засича
по време на разговор в процентното съотношение на времето, което говори
собственикът на апликацията,тоест продавачът, и клиентът му. Това се прави,
защото е доказано, че всеки продавач трябва да говори по-малко и да слуша повече.
Следователно, ако продавачът е говорил в повече от 50% от времето, то опитът за
продажба не е бил успешен. Но същото правило важи и за метода на преподаване,
Socratic Teaching Method, или казуси, където преподавателят трябва само да
насочва дискусията, а студентите да говорят през повече от половината време на
класа. Впоследствие се е установило, че мъжете ползват апликацията и за сваляне
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на жени. Ако те говорят през повече от 50% от времето прекарано с жената, то
свалката се счита за неуспешна.
2.3. Риск на бизнес модела
Риск

Пример

Смекчаващ
фактор/Противодействие

1. Бизнес модел

Zappos (онлайн магазин за
продажби) – тестват
търсенето, процеса по
продажбите и реакцията на
клиентите

Провеждане на малки
евтини тестове на
хипотезите

Риск от използването на неподходящ или нефункциониращ бизнес модел.
Най-лесният начин това да се предотврати е провеждането на малки и възможно
най-евтини тестове на хипотезите. Пример за това е създателят на Zappos. Той е
бил изключително разочарован, че няма един сайт в интернет, в който можеш да си
поръчаш всякакъв тип обувки онлайн. Затова решава да създаде такъв сайт. Но
преди да започне, той има една огромна неизвестна пред себе си - дали има
достатъчно търсене и дали хората са готови да си купуват такъв тип продукти и от
такъв сайт онлайн. Затова той решава да проведе експеримент като снима
складовете за обувки на няколко магазина с уговорката, че ако някой си купи обувки
от неговите снимки онлайн, той ще отиде до магазина и ще купи обувките на
пълната им цена. Оказва се, че има голямо търсене и той реализира значителен
обем продажби само по снимките на обувките. Така той си доказва, че има търсене,
но едновременно с това доказва и много други неща: че хората са готови да
пазаруват такива продукти онлайн; обслужвал е клиенти; видял е какво те искат,
според техните въпроси и предложения; обработвал е всичко около доставката на
обувките и е видял как работи логистиката; работил е с потенциалните си партньори
и е видял какво те искат и как работят; Всичко това са важни моменти в бизнес
модела и в развитието на всеки бизнес, които не би могло да бъдат проверени само
чрез маркетингови изследвания.
2.4 Организационен риск
Риск

Пример

Смекчаващ
фактор/Противодействие

2. Организационен

SAP – екипи от различни
отдели работещи заедно,
вместо функционално
разделение.

Гъвкави екипи(Agile)
вместо функционални.

Организационният риск може да бъде избегнат като от самото начало на
развитието екипите не се разделят на функции, а по цели и проекти. Това са така
наречените гъвкави или Agile eкипи. Една от първите големи ИТ компании, която ги
въведе в България е SAPLabs. Според техния опит това коренно променя
мотивацията на хората в организацията и резултатите, които компанията постига.
Мотивацията на хората се променя, защото те са по-запознати с това какъв трябва
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да е крайният продукт, каква е тяхната роля в екипа. Резултатите на компанията се
променят, защото освен създаването на гъвкави екипи, следвайки lean концепцията
те промят целия процес на планиране и продуктово развитие. Вместо да създават
стъпаловидно развитие на продукта, което е планирано за 2 години напред и всичко
се прехвърля от един функционален отдел в друг без да се знае и мисли за крайния
продукт, те започват да работят в много тясна обратна връзка с клиентите, с цел да
създадат продукта на етапи като един екип, създаден от хора с различно
образование и фунции, работи по целия продукт и планирато се извършва на
ежемесечна база спрямо резултатите и задоволеността на нуждите на клиента.
2.5 Финансови рискове:
Риск

Пример

1. Себестойност
Включване в себестойността
само на преките разходи без
косвените

Ксерокс услуга Price per copy, при Маржът да се изчислява след
калкулация на пълна
която надценката се определя
себестойност
само на база консумативите без
да са разпределени транспорта
и заплатите

2. Фиксирана крайна цена към
клиента в дългосрочен договор
при променливи разходи извън
контрола на предприемача

3. Нереалистично планиране
на приходите

4. Ликвидност

Транспортна услуга, при
която приходът не се
анексира в зависимост от
цената на горивото
Строителен договор за голям
обект, при който строителят
не може да закупи веднага
цялото количество арматура

Нов търговски обект, за който
се залагат по-големи приходи
от тези на вече наложени
аналози
Несъбираеми вземания
Залежали количества стока

Смекчаващ фактор/Противодействие

Възможност за индексиране и
прехвърляне на промените в
цените към крайните клиенти

Консервативно изчисление на
база проверими стойности –
например колко реализира на
кв. метър търговска площ
конкурентен обект
Кредитни лимити,
застраховки финансов риск,
прихващане
Hand to mouth - стоката се
купува, когато има конкретен
купувач

5. Натоварване с големи
инвестиции/дълг, плащанията
по които могат да се покриват
само при оптимистично
развитие на бизнеса

Изграждане на склад, чието
изплащане не може да се
покрие, ако очакванията ни за
приходи спаднат с повече от
10%

Наем вместо покупка

6. Инвестиции, при които не се
планира допълнителен
оборотен капитал

Нова поточна линия, която
предполага допълнителни
стоково-материални запаси, но
за тях липсва финансиране

Изчисление на необходимия
оборотен капитал на база
капацитета на инвестицията и
пазара

Предвиждане на буфери
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2.6. Проектен и организационен риск
Риск

Пример

Смекчаващ
фактор/Противодействие

Лошо качество на продукта

Изграждане на операционен
CRM, в който не се
визуализират ключови за
клиентите данни

Gap Анализ

Установено наличие на
подпочвени води чак след
стартиране на строителството
на логистична база

 Проучване от
специализирани лица преди
стартиране на проекта

Проблеми с данните
Измама
Раздути реални разходи в
сравнение с първоначално
планираните

Тестване на интерфейси

 Залагане на бюджетни
буфери

2.7 Регулационен риск
Риск
Нови лицензи
Данъчни промени
Изисквания, свързани с
околната среда

Пример
Въвеждане на нов стандарт
за месопроизводство;
Намаление на допустимите
отклонения при дигитални
електромери

Смекчаващ
фактор/Противодействие
Активно следена на
информацията
Сертифициране
Водене на пълна
документация

2.8 Риск от концентрация
Риск
Концентрация на клиенти
Обвързване с един доставчик
без алтернативи

Пример
Производител на мебели
доставя само на една
верига
Ключовата суровина за
производство на пластмаса
се доставя
преимуществено от един
доставчик

Смекчаващ
фактор/Противодействие

 Диверсифициране
 Кредитна проверка на
клиента\доставчика

3. Задачи и цели за предстоящо изследване.
Изследването ще е на тема: Основни рискове при стартиране на бизнес.
Задача на проучването е така дефинираните рискове и смекчаващи фактори да
бъдат проверени с цел представителна извадка, както и обогатяване на
съществуващата информация с нови рискове и начини за противодействие.
Задача на изследването е и да установи кои са основните рискове, пред които
се изправят младите предприемачи в България. Да се направи методологият и план
на целеви съвкупности за изследването.
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МОДЕЛ ЗА СТРАТЕГИЯ НА СТАРТИРАЩИ
ТЕХНОЛОГИЧНИ КОМПАНИИ
Сия Цолова

1

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Република
България
MODEL FORSTRATEGY OF TECHNOLOGY NEW VENTURES
SiaTsolova
Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Republic of Bulgaria
Abstract. This report aims presenting the results from a research on the specifics
of strategy modeling for technology new ventures by proposing a process for modeling of
strategy for technology new venture and to propose a model for strategy of technology
new ventures, developed by the author. The proposed model is subject of further
quantitative and qualitative verification, research and approbation and is created according
the proposed in this article process for modeling of strategies for technology new ventures.
The report contains also overview of the process of strategy management and the place of
modeling of strategies in it, as well as an overview of the factors which play significant role
in the modeling of strategy for technology new ventures. The proposed model for strategy
for technology new ventures is subject of further analysis and approbation and it will be
used as a base for further research, tests and experiments on the topic.
Keywords: modeling, strategy, model, technology, new ventures, process,
strategic, management, entrepreneurship, start-up, strategy formulation.
1.

Въведение.

Настоящият доклад има за цел да представи текущите резултати от
изследване в областта на моделирането на стратегии при стартиращи технологични
компании, като предложи модел за стратегия за стартиращи технологични компании
и процес за моделирането на стратегии за такива компании. Докладът съдържа
преглед на процесът на стратегическо управление и мястото на моделирането на
стратегии в него, както и преглед на факторите, които влияят съществено върху
моделирането на стратегии за стартиращи технологични компании. Важно място е
отделено и на представянето на процеса на моделиране на стратегии за стартиращи

1

E-mail: s.valentinova@gmail.com
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технологични компании, както и представянето на разработен модел за стратегия
според разгледания в настоящия доклад процес на моделиране на стратегии.
2.
Изложение.Процес на моделиране на стратегии и модел за
стратегия на стартиращи технологични компании.
Моделирането на стратегии за стартиращите технологични компании е въпрос
от изключително важно значение, впредвид променящата се обстановка по
отношение на технологичното и икономическо развитие в глобален мащаб, водещи
до нарастващия брой стартиращи компании и неприложимостта на част от
инструментите в класическото стратегическо управление, поради спецификата на
стартиращите технологични компании. Това от своя страна води до необходимостта
от проучване и анализ на тези специфики и изграждане на рамки и модели, които да
подпомагат стратегическото управление на този вид компании.
2.1. Основни фактори при формулирането на стратегия за стартиращи
технологични компании и структура на процеса.
Моделирането на стратегии при стартиращите технологични компании е част
от следната основополагаща структура на процеса на стратегическото управление
на всяка компания (Harvard Business Press, 2005), приложим и при стартиращите
технологични компании:
1)

Мисия – определяне на мисия на компанията

2)

Основни ценности – обобщаване на основните ценности на компанията

3)

Визия – определяне на визията за бъдещо развитие на компанията

4)
Стратегически анализ – анализ на микро и макро-средата чрез използване на:
SWOT, PEST, 5 Porter’s Forces, Unique Selling Proposition, Core Competences,
Niche/Gap анализ и т.н.
5)
Формулиране на стратегията (на всички нива и според направления) - анализ,
формулиране на ключови фактори за успех, стратегически цели и т.н., изграждане
на стратегически план - за изпълнение на стратегията)
6)

Въвеждане и изпълнение на стратегията

7)

Контрол и оценка на стратегията

Умението за формулирането на стратегия е неизменно свързано с умението
за определяне на ключовите фактори за успех в дадената дейност и възможностите
и мястото на компанията на пазара, което от своя страна определя и
формулирането на процеса на изграждане на стратегия.
С развитието на предприемачеството в технологичния сектор все повече
нараства нуждата от изграждането на модели за стратегии за стартиращи компании,
отговарящи на бързо променящите се технологични условия. Това от своя страна е
свързано с проучване и анализиране на факторите, които влияят формулирането на
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успешна стратегия. Тези фактори включват множество насоки, от които най-важните
са:
–

технологичните възможности за иновация на компанията

–

обхват на целевия пазар

–

зрялост на пазара

Тези три основни фактора определят и насоките, при формулирането на
успешна стратегия за стартиращите технологични компании.Именно поради тази
причина, ще извършим класифициране на стратегиите по тези фактори, предлагайки
модел за стратегия за локална стартираща технологична компания с високи
възможности за иновация, функционираща на появяващ се локален пазар.
2.2. Процес за моделирането на стратегии за стартиращи технологични
компании.
Разработването на такъв модел за стратегия е неизменно свързан с
разработването на процес за моделирането на типовете стратегии. И тъй като
разработването на стратегии включва определяне (избор) на стратегията на найвисоко ниво, последван от детайлно разработване и моделиране на стратегията,
следва да се разработи такава стратегия, която да отчете всички фактор, оказващи
влияние върху бъдещото развитие на компанията. Според Каплан и Нортън, за
правилното и балансирано стратегическото управление на всяка компания следва
да се разглеждат фактори в четири основни направления, описани в четирите
основни направление на Карта на балансираните показатели:
–

Финанси

–

Клиенти/Потребители

–

Вътрешни процеси

–

Обучение и растеж

Именно в тези направления ще насочим развитието на стратегията за
стартиращи технологични компании, определяйки стратегическите цели и ключовите
фактори за успех в представения процес за моделиране на стратегии на стартиращи
технологични компании.
Процес:
a.

Визия- определяне на визията на компанията

b.
Ключови фактори за успех- дефиниране на ключовите фактори за успех
(извличат се от визията визията за бъдещото развитие на компанията и от
направления стратегически анализ)
c.
Стратегическа карта на ключовите фактори за успех- построяване на
стратегическа карта отразяваща взаимовръзките и зависимости между ключовите
фактори за успех
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d.
Ключови фактори за успех и Стратегически цели - определяне на
стратегическите цели към всеки ключовите фактори за успех почетирите
направления в Карта на балансираните показатели.
e.
Стратегическа карта на стратегическите цели - построяване на стратегическа
карта на стратегическите цели, отразяваща взаимовръзките и зависимостите между
стратегическите цели. Към един ключов фактор за успех може да се дефинират
няколко стратегически цели.
f.
Показатели за резултати - определяне на видовете показатели за резултати и
отчитане на степента на достигане на целите към всяка от поставените
стратегически цели.
g.
Целеви назначения - определяне на целеви стойности за достигане по всеки
от избраните показатели за резултати.
h.
Действия за достигане на целите - определяне на дейности за достигане на
стратегическите цели, които които водят до достигане на избраните целеви
назначения къмпосочените показатели за резултати.
i.
Обобщаване на информацията в пълни таблици описващи моделът на
стратегия, стратегически цели и методите за тяхното реализиране
j.
Категоризиране
на
дейностите–категоризация
по
приоритети
при
изпълнението на дейностите, което се формира като оценка отстепен на важност на
дейностите * тегло (степен на важност) на ключовите фактори за успех
k.
Подреждане на задачите по приоритет - подреждане на задачите по важност
според полученото теглото
l.
Определяне на отговорници - определяне на отговорниците за изпълнението
на съответните дейности (по своята същност стартиращите технологични компании
са самообучаващи се организации с ниска йерархична структура)
m.
Описание на модела на стратегия по направления от Картата за балансирани
показатели, като дейностите сагрупирани по отговорници.
n.

Пристъпване към изпълнение на описаната стратегия

Следвайки този модел е разработен следният модел за стратегия на
стартиращи технологични компании.
2.3.

Модел за стратегия на стартиращи технологични компании.

Настоящият доклад предлага модел за стратегия за стартираща компания от
тип локална фирма, имаща високи възможности за въвеждане на пазара на
иновативни продукти, функционираща на локален появяващ се пазар.
При предлагането на скъпи и мощни технологични продукти и услуги винаги
съществува ниша от клиенти, нуждаещи се от по-евтин и по-опростен вариант на
тези продукти или услуги. Именно тук е мястото, на което могат успешно да се
състезават локални компании с високи технологични възможности, предлагащи
такива продукти. Допълнително предимство на тези продукти е това, че те са
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разработени от местни фирми за локалния пазар и е много лесно да бъдат напълно
съобразени с местните стандарти, език и други особености, даващи предимство на
компаниите и техните продукти на пазара. При този вид стратегия компанията
разработва иновативни заместители на скъпо-струващите и по-сложни продукти,
разчитайки на своите собствени възможности за иновация.
Тази възможна стратегия има следните основни характеристики:
•

По отношение на продукт – пазар:
o Зрялост на пазара: съществуващ пазар
o Потенциал за растеж: нисък
o Пазарна несигурност: ниска

•

По отношение на технологичните възможности на компанията:
o Технологични възможности: иноватор (пионер)
o Инвестиции за разработки и проучвания: средни
o Технологични партньори: локални
o Приоритет на проучването и разработките: намаляване на цената

•

По отношение на целевия пазар:
o Целеви пазар: локален
o Степен на интернационализация на продукта: ниска

Типов и основни характеристики на стратегията: Описаният тип продукти (или
услуги) ще се предлагат на съществуващ вече пазар за дадения тип продукти,
предлагайки по-евтина алтернатива, предназначена за локалния пазар, и поради
поради тези първоначални характеристики, възможността за растеж е по-ниска от
компаниите предлагащи такъв продукт в глобален мащаб. Предимство за тези
компании е предлагането на продукт, който има относително ниска несигурност за
реализиране на продукта на пазара: пазара вече е съществуващ и необходимостта
от такъв вид продукти или услуги вече е доказан.
За по-нататъшното моделиране на този вид стратегия следва да се използва
процесът за моделиране на стратегии, започващ с дефинирането на визията на
компанията и извличането от нея на ключовите фактори за успех за достигане на
тази визия.
Типова визия: Визията на тази компания е предлагането на авторски продукт,
разработен от компанията, представляващ по-евтин вариант и с по-малък на брой
компоненти (ключови функционалности) продукт или услуга, служещ като
заместител на по-мощен, сложен и скъп вносен продукт, като този заместител цели
да обхване клиентите от локалния пазар, търсещи именно такъв по-евтин
заместител, имащ предимството, че посреща локалните особености (като
законодателство, местен език, и др. особености). И тъй като този продукт ще бъде
разработен само за местния пазар, цената за разработка ще бъде съществено
намалена, в сравнение с разработването на продукт или услуга, предназначени за
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глобалния пазар). Също така, наличието на тези особености, нужни на местния
бизнес ще му дадат допълнително предимство при реализацията на пазара.
Ключовите фактори за успешното реализиране на тази визия са:
•

Високи финансови резултати и растяща печалба

•

Предпочитание на клиентите към нашия продукт пред този на конкурентите

•

Нарастващ брой на клиентите

•

Добър имидж на компанията

•
Продукт съдържащ ключовите най-важни за клиентите елементи от продуктаоригинал
•

Продукт на по-ниска цена

•

Качествено функциониране на предлаганите продукти или услуги

•
Местни настройки и характерни особености важни за местния бизнес (език,
валута, законодателство, т.н.)
•

Качествено обслужване на клиентите

•

Извеждане на иновации на пазара

•

Квалифициран персонал

•

Синхрон и екипна работа

•

Мотивираща работна атмосфера

Тези ключови фактори за успех определят приоритетите в работата на
компанията, реализираща такъв тип стратегия и са взаимно-свързани, като
наличието на успех в някои от тези фактори води до успех подпомага успешното
достигане на други. Тези взаимовръзки се визуализират в стратегическа карта на
ключовите фактори за успех, изградена по правилата за балансирано развитие на
компанията в следните раздели: финанси, клиенти или потребители, вътрешни
процеси в компанията и обучение и растеж. Изграждането на стратегическата карта
на ключовите фактори за успех подпомага определянето на най-важните фактори за
дадената стратегия и по-нататъшно задаване на приоритет на по-важните дейности,
свързани с тези фактори.
След определянето на ключовите фактори за успех компанията следва да
определи основните стратегически цели, които трябва да достигне, за да има успех
за зададените ключови фактори за успех. Към един ключов фактор за успех
компанията трябва да дефинира поне една стратегическа цел, като тези цели целят
по-нататъшното изграждане на рамка от дейности, стремящи се към реализирането
на тези цели.
След изготвянето на списък на стратегическите цели компанията трябва да
намери взаимосвързаността на тези стратегически цели чрез изграждането на
стратегическа карта на стратегическите цели, което отново ще подпомогне нейната
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дейност с изграждането на приоритет на по-важните за достигане стратегически
цели.
Успешното изпълнение на всяка дейност изисква задаване на коректна цел и
проследяването на прогреса в изпълнението на дейностите за достигане на целта.
За достигането на стратегическите цели компанията следва да зададе индикатори,
по които да проследява прогреса при достигането на целите, като индикаторите
трябва да бъдат количествено измерими. Следващата стъпка в процеса е
определяне на индикатори за резултатност за всяка стратегическа цел.
Фигура 1: Стратегическа карта на ключовите фактори за успех.
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След определянето на индикаторите, следва определяне на целеви стойности
за достигане за даден период, които са специфични за всяка компания и са свързани
с детайлен анализ на външната и вътрешна среда за компанията. По-нататъшното
извършване на контрол и проследяване на резултатността ще се извършват именно
по тези индикатори.
Фигура 2.: Стратегическа карта на стратегическите цели за компанията.

За да може да достигне поставените стратегически цели, компанията следва
да определи и основни дейности или действия, които да обхващат всеки индикатор
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за достигането на стратегическите цели, като резултатите от тези дейности
компанията ще отчита по зададените целеви стойности на индикаторите.
След задаването на всички тези въпроси компанията ще разполага с пълна
информация за стратегията на компанията – от стратегическото виждане (визията на
компанията) до дейностите, които трябва да изпълни.
След изграждане на основната рамка с информация, следва да се пристъпи
към подреждане на дейностите по важност, което от своя страна е свързано с
определяне на приоритета за всяка от дейностите спрямо стратегическата важност
на ключовия фактор, чийто успех тя подпомага.
Определянето на приоритетите при изпълнението на дейностите е
последвано от финалната стъпка за определяне на отговорниците за изпълнението
на съответните дейности. С това таблицата, съдържаща основната информация
може да се обогати с информация за приоритета на всяка от задачите и
отговорниците, което от своя страна е плавен преход към следващата стъпка в
стратегическото управление, а именно – внедряване на стратегията и нейното
изпълнение.С изпълнението на всички тези стъпки, фирмата има описана стратегия
и е готова за нейното реализиране.
Представеният модел за стратегия на стартираща технологична компания
обхваща локални компании с висока степен на иновативност, функциониращи на
локален съществуващ пазар и е предмет на по-нататъшни изследвания и
експерименти в областта.
Представения процес за моделиране на стратегии за стартиращи
технологични компаниище се приложи и при моделирането на последващите типови
стратегии за стартиращи технологични компании. Моделът също е предмет на понататъшно проучване и експерименти в областта.
Заключение
Моделирането на стратегии за стартиращите технологични компании се
отличава с множество особености и фактори на външната и вътрешна среда за
компаниите.Това налага проучване в доклада на процеса на моделиране и
провеждане на експеримент по неговото приложение чрез прилагане на модел за
стратегия при стартиращи технологични компании. Предложеният модел за
стратегия обхваща технологични фирми с висока степен на иновационен потенциал,
функциониращи на местен съществуващ пазар. Процесът и представеният модел
съдържат основните фактори и елементи при моделирането на стратегия и са
предмет на провеждане на по-нататъшно проучване, количествено и качествено
изследване и експерименти в областта на моделиране на стратегии за стартиращи
технологични компании.
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Таблица 1: Ключови фактори за успех и свързаните с тях стратегически цели.
Ключови фактори за успех
Предпочитание на клиентите към
нашия продукт пред този на
конкурентите
Нарастващ брой на клиентите
Добър имидж на компанията
Подходящ избор на основните
ключови функционалности
По-ниска цена
Надеждно функциониране
Адаптация към местния пазар
Качествено обслужване на клиентите

Извеждане на иновации на пазара
Квалифициран персонал
Синхрон и екипна работа

Мотивираща работна атмосфера

Високи финансови резултати и
растяща печалба

Стратегически цели
Нарастващ относителен пазарен дял
Нарастващ брой на клиентите
Намаляване на цената за придобиване на нов клиент или
задържане на стар такъв
Нарастващ брой на клиентите
Поддържане на устойчив имидж на надеждна компания,
предлагаща специализирани продукти или услуги на подходящи
цени на местния пазар
Положителен отзив за включените функционалности от
потребителите
Наличие на набор от функционалности, затварящи пълен
работен цикъл на бизнес процеси в клиентските компании
Поддържане на по-ниска цена на продукта
Надеждно функциониране на продукта или услугата
Навременни актуализации и обновявания на продукта
Висока степен на удовлетвореност от клиентите
Наличие на превод на официалния местен език
Наличие на законови и валутни съответствия на продукта и
средата
Качествено обслужване при покупка
Качествено обслужване при поддръжка
Висока степен на удовлетвореност от клиентите Навременни
актуализации и обновявания на продукта
Непрекъснато повишаване квалификациите на служителите
Успешно извеждане на пазара на иновации
Непрекъснато повишаване квалификациите на служителите
Добра екипна работа
Стимулиране на даването на предложения от служителите за
подобряване на бизнес процесите в компанията
Разработване на бизнес процеси за активна обмяна на идеи и
опит между служители от различни направления
Изграждане на силна организационна култура
Изграждане на атмосфера на доверие и подобряване на
неформалната комуникация между служителите
Непрекъснато повишаване квалификациите на служителите
Увеличаване стойността на компанията
Увеличаване на печалбата
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Таблица 2.: Взаимовръзка между ключови фактори за успех, стратегически цели,
показатели за резултат и дейности за достигане на стратегическите цели.
Ключови
Стратегически цели
фактори за
успех
Финансова перспектива
Високи
Увеличаване
финансови стойността на
резултати и компанията
растяща
Увеличаване на
печалба
печалбата

Показатели за
резултат

Целеви стойности Действия за достигане на
целите

стойност на
компанията

*предстои да се
определят

Периодичен анализ на
цената на компанията

брой продажби
стойност на чиста
печалба стойност
косвени разходи

*предстои да се
определят

Прилагане на маркетинговите
политики за увеличаване
броя на продажбите
Намаляване стойността на
косвените разходи

Нарастващ
относителен пазарен
дял

% пазарен дял

*предстои да се
определят

Нарастващ брой на
клиентите

брой клиенти брой
нови клиенти брой
лоялни клиенти

*предстои да се
определят

Разширяване на
продуктовата гама
Провеждане на рекламна
кампания
Разширяване на
продуктовата гама
Провеждане на рекламна
кампания
Прилагане на оптимална
ценова политика
Прилагане на оптимална
ценова политика
Оптимизиране разходите за
маркетинг
Разширяване на
продуктовата гама
Провеждане на рекламна
кампания
Прилагане на оптимална
ценова политика
Прилагане на средства за
връзки с обществеността и
социална отговорност
Получаване на обратна
връзка от клиентите

Клиентска перспектива
Предпочитан
ие на
клиентите
към нашия
продукт пред
този на
конкурентите

Нарастващ
брой на
клиентите

Намаляване на цената цена за придобиване *предстои да се
за придобиване на нов на клиент
определят
клиент или задържане
на стар такъв
Нарастващ брой на
брой клиенти брой *предстои да се
клиентите
нови клиенти брой
определят
лоялни клиенти

Добър имидж Поддържане на
ниво на
*предстои да се
на
устойчив имидж на
удовлетвореност от определят
компанията надеждна компания, клиентите брой
предлагаща
оплаквания
специализирани
продукти или услуги на
подходящи цени на
местния пазар
Перспектива Вътрешни процеси
Подходящ
избор на
основните
ключови
функционалности

Положителен отзив за
включените
функционалности от
потребителите
Наличие на набор от
функционалности,
затварящи пълен
работен цикъл на
бизнес процеси в
клиентските компании

ниво на удовлетворе- *предстои да се
ност от клиентите
определят

Получаване на обратна
връзка от клиентите

брой предложения за *предстои да се
допълнителни
определят
необходими модули
в процес

По-ниска
цена

Поддържане на
оптимална цена на
продукта

позиция в ценова
категория

Надеждно
функциониране

Надеждно
брой дефекти брой *предстои да се
функциониране на
оплаквания брой
определят
продукта или услугата анулирани продажби
за период

Проучване потребностите на
клиентите за включване на
приложими функционалности
Получаване на обратна
връзка от клиентите за
съществуващите
функционалности
Оптимизиране на косвените
разходи
Проучване на конкурентните
цени и продукти Прилагане
на подходяща ценова
политика
Усъвършенстване на процеса
по тестване на продукта
Проучване на най-често
срещаните проблеми при

*предстои да се
определят
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Целеви стойности Действия за достигане на
целите

период на
*предстои да се
внедряване на
определят
подобрения след
идентифициране на
тяхната нужда брой
актуализации
ниво на удовлетворе- *предстои да се
ност от клиентите
определят

функциониране
Съкращаване на периода за
отстраняване на
идентифицираните проблеми
при функциониране
Съкращаване на периода за
отстраняване на
идентифицираните проблеми
при функциониране
Съкращаване на периода за
обновявания и актуализации
Получаване на оценка и
обратна връзка от клиентите

Качествено
обслужване при
поддръжка

ниво на удовлетворе- *предстои да се
ност от клиентите
определят
брой оплаквания ср.
брой обаждания от
клиент при проблем

Внедряване на превод на
официалния локален език
Получаване на обратна
връзка от клиентите
Внедряване на законови и
валутни актуализации по
модули
Оптимизиране на процеса
при покупка на продукта
Обучение на персонала
Получаване на обратна
връзка от клиентите
Оптимизиране на процеса на
поддръжка на продукта
Обучение на персонала
Получаване на обратна
връзка от клиентите

Висока степен на
удовлетвореност от
клиентите
Навременни
актуализации и
обновявания на
продукта

ниво на удовлетворе- *предстои да се
ност от клиентите
определят

Получаване на обратна
връзка от клиентите

*предстои да се
определят

Извеждане Непрекъснато
на иновации повишаване
на пазара
квалификациите на
служителите

период на
внедряване на
подобрения след
идентифициране на
тяхната нужда брой
актуализации
брой проведени
обучения % обучени
служители %
служители
издържали изпитите

*предстои да се
определят

Успешно извеждане на брой успешно
пазара на иновации
изведени иновации
на пазара като част
от продукта или
услугата
брой нови продукти
или услуги
Обучение и растеж
Квалифицира Непрекъснато
брой проведени
н персонал повишаване
обучения % обучени
квалификациите на
служители %
служителите
служители
издържали изпитите

*предстои да се
определят

Съкращаване на периода за
отстраняване на
идентифицираните проблеми
при функциониране
Съкращаване на периода за
обновявания и актуализации
Изготвяне на схема за
обучение на персонала
Провеждане на обучение на
персонала
Анализ на резултатите от
проведеното обучение
Проучване на нуждите на
пазара и потребителите
Изграждане на стратегия и
система за планиране и
разработване на иновации
Обучение на персонала

Навременни
актуализации и
обновявания на
продукта

Висока степен на
удовлетвореност от
клиентите
Адаптация
Наличие на превод на % потребители,
*предстои да се
към местния официалния локален използващи продукта определят
пазар
език
на локален
официален език
Наличие на законови и % съответстващи на *предстои да се
валутни съответствия средата модули
определят
на продукта и средата
Качествено Качествено
ниво на удовлетворе- *предстои да се
обслужване обслужване при
ност от клиентите
определят
на клиентите покупка
брой оплаквания

*предстои да се
определят

Изготвяне на схема за
обучение на персонала
Провеждане на обучение на
персонала
Анализ на резултатите от
проведеното обучение
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Целеви стойности Действия за достигане на
целите

брой регулярни
работни срещи на
служители от
различни
направления брой
проведени teambuildings
Стимулиране на
брой проведени
даването на
team-buildings брой
предложения от
предложения за
служителите за
подобряване на
подобряване на бизнес бизнес процесите
процесите в
компанията

*предстои да се
определят

Провеждане на регулярни
работни срещи на служители
от различни направления
Провеждане на team-buildings

*предстои да се
определят

Разработване на
брой регулярни
бизнес процеси за
работни срещи на
активна обмяна на
служители от
идеи и опит между
различни
служители от различни направления брой
направления
проведени teambuildings

*предстои да се
определят

Изграждане на среда за
даване на предложения за
подобряване на бизнес
процесите от служителите
Провеждане на активна
политика за стимулиране
даването на предложения от
служителите
Провеждане на team-buildings
Изграждане на процеси и
система стимулиращи
обмяната на идеи и опит
между служители от
различни направления
Провеждане на регулярни
работни срещи на служители
от различни направления
Провеждане на team-buildings
Създаване и изпълнение на
стратегия за изграждане на
силна организационна
култура

Мотивираща Изграждане на силна
работна
организационна
атмосфера култура

брой проведени
*предстои да се
team-buildings брой определят
брандирани фирмени
продукти брой
регулярни работни
срещи на служители
от различни
направления
Изграждане на
брой регулярни
*предстои да се
атмосфера на доверие работни срещи на
определят
и подобряване на
служители от
неформалната
различни
комуникация между
направления брой
служителите
проведени teambuildings
Непрекъснато
брой проведени
*предстои да се
повишаване
обучения % обучени определят
квалификациите на
служители %
служителите
служители
издържали изпитите

Провеждане на регулярни
работни срещи на служители
от различни направления
Провеждане на team-buildings
Изграждане на център на
общуване на работното
място
Изготвяне на схема за
обучение на персонала
Провеждане на обучение на
персонала
Анализ на резултатите от
проведеното обучение

306

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 2(7)/2013

ISSN 1314-0582

Таблица 3.: Приоритет на дейностите за достигане на целите.
Ключови фактори за успех Действия за достигане на целите

тегло на
тегло на
Приоритет
КФУ (макс.- действието (макс.-16,
4, мин.-1)
(макс.-4,
мин.-1)
мин.-1)

Финансова перспектива
Високи финансови резултати Периодичен анализ на цената на
и растяща печалба
компанията
Високи финансови резултати Прилагане на маркетинговите политики за
и растяща печалба
увеличаване броя на продажбите

4

2

8

Високи финансови резултати Намаляване стойността на косвените
и растяща печалба
разходи
Клиентска перспектива

4

4

16

4

3

12

4

2

8

4

4

16

4

4

16

4

3

12

4

2

8

4

4

16

4

4

16

4

2

8

4

4

16

4

4

16

4

4

16

3

3

9

3

3

9

3

4

12

4

4

16

4
Съкращаване на периода за отстраняване
на идентифицираните проблеми при
функциониране
4
Надеждно функциониране
Съкращаване на периода за обновявания и
актуализации
4
Надеждно функциониране
Получаване на оценка и обратна връзка от
клиентите
4
Адаптация към местния пазар Внедряване на превод на официалния
локален език
4
Адаптация към местния пазар Получаване на обратна връзка от клиентите
4
Адаптация към местния пазар Внедряване на законови и валутни
актуализации по модули
4
Качествено обслужване на
Оптимизиране на процеса при покупка на
клиентите
продукта
3

4

16

4

16

3

12

4

16

4

16

4

16

4

16

3

9

Предпочитание на клиентите Разширяване на продуктовата гама
към нашия продукт пред този
на конкурентите
Предпочитание на клиентите Провеждане на рекламна кампания
към нашия продукт пред този
на конкурентите
Предпочитание на клиентите Прилагане на оптимална ценова политика
към нашия продукт пред този
на конкурентите
Предпочитание на клиентите Оптимизиране разходите за маркетинг
към нашия продукт пред този
на конкурентите
Нарастващ брой на клиентите Разширяване на продуктовата гама
Нарастващ брой на клиентите Провеждане на рекламна кампания
Нарастващ брой на клиентите Прилагане на оптимална ценова политика
Добър имидж на компанията

Прилагане на средства за връзки с
обществеността и социална отговорност

Добър имидж на компанията

Получаване на обратна връзка от клиентите

Перспектива Вътрешни процеси
Подходящ избор на основните Получаване на обратна връзка от клиентите
ключови функционалности
Подходящ избор на основните Проучване потребностите на клиентите за
ключови функционалности
включване на приложими функционалности
По-ниска цена

Оптимизиране на косвените разходи

По-ниска цена

Проучване на конкурентните цени и
продукти
Прилагане на подходяща ценова политика

По-ниска цена
Надеждно функциониране
Надеждно функциониране
Надеждно функциониране

Усъвършенстване на процеса по тестване
на продукта
Проучване на най-често срещаните
проблеми при функциониране
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Ключови фактори за успех Действия за достигане на целите

Качествено обслужване на
клиентите
Качествено обслужване на
клиентите
Качествено обслужване на
клиентите
Качествено обслужване на
клиентите
Извеждане на иновации на
пазара
Извеждане на иновации на
пазара
Извеждане на иновации на
пазара
Извеждане на иновации на
пазара
Извеждане на иновации на
пазара
Извеждане на иновации на
пазара
Обучение и растеж
Квалифициран персонал
Квалифициран персонал
Квалифициран персонал
Синхрон и екипна работа
Синхрон и екипна работа
Синхрон и екипна работа
Синхрон и екипна работа
Синхрон и екипна работа
Синхрон и екипна работа

Синхрон и екипна работа
Синхрон и екипна работа
Мотивираща работна
атмосфера
Мотивираща работна
атмосфера
Мотивираща работна
атмосфера
Мотивираща работна
атмосфера
Мотивираща работна
атмосфера
Мотивираща работна
атмосфера
Мотивираща работна
атмосфера

Обучение на персонала

ISSN 1314-0582

тегло на
тегло на
Приоритет
КФУ (макс.- действието (макс.-16,
4, мин.-1)
(макс.-4,
мин.-1)
мин.-1)
3

4

12

3
Съкращаване на периода за отстраняване
на идентифицираните проблеми при
функциониране
3
Съкращаване на периода за обновявания и
актуализации
3
Изготвяне на схема за обучение на
персонала
4
Провеждане на обучение на персонала
4
Анализ на резултатите от проведеното
обучение
4
Проучване на нуждите на пазара и
потребителите
4

4

12

4

12

3

9

4

16

4

16

4

16

4

16

4

4

16

4

4

16

4

4

16

4
Анализ на резултатите от проведеното
обучение
4
Провеждане на регулярни работни срещи на
служители от различни направления
3
Провеждане на team-buildings
3
Изграждане на среда за даване на
предложения за подобряване на бизнес
процесите от служителите
3
Провеждане на активна политика за
стимулиране даването на предложения от
служителите
3
Провеждане на team-buildings
3
Изграждане на процеси и система
стимулиращи обмяната на идеи и опит
между служители от различни направления
3
Провеждане на регулярни работни срещи на
служители от различни направления
3
Провеждане на team-buildings
3
Създаване и изпълнение на стратегия за
изграждане на силна организационна
култура
4
Провеждане на регулярни работни срещи на
служители от различни направления
4
Провеждане на team-buildings
4
Изграждане на център на общуване на
работното място
4
Изготвяне на схема за обучение на
персонала
4
Провеждане на обучение на персонала
4
Анализ на резултатите от проведеното
обучение
4

4

16

4

16

4

12

3

9

3

9

3

9

3

9

3

9

4

12

3

9

4

16

4

16

3

12

4

16

4

16

4

16

4

16

Получаване на обратна връзка от клиентите

Изграждане на стратегия и система за
планиране и разработване на иновации
Обучение на персонала

Изготвяне на схема за обучение на
персонала
Провеждане на обучение на персонала
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NEW EMERGING UBIQUITOUS TECHNOLOGIES AND REQUIREMENTS
FOR DEVELOPING COMPLEX BUSINESS COMPETENCES
Albena Antonova
Abstract. Nowadays, new technologies continue to transform commercial, business
and social practices on the global landscape. Soon new coming ubiquitous and pervasive
technologies such as augmented reality, additive manufacturing (3D printing), Internet of
things and ubiquitous computing will bring many new challenges to business
organizations. Companies and consumers will be confronted to totally new instruments
and applications that will substantially change the way products and services are
designed, produced and consumed. Therefore it can be expected that new business
competences will be required, in order to realize and adapt new sustainable business
models into highly competitive, network-related and technology-oriented scenarios.
The present research aims to propose an overview and analysis of some of the key
emerging ubiquitous technologies and to discuss what type of competences, knowledge
and skills will be required from next generation managers and business professionals. The
first step will be to explore and analyze the new emerging technologies and how they will
emerge in a coherent manner. Further there will be discussed some scenarios about their
implementation in different business practices. Finally, there will be discussed how
business implementation of these technology can change the required competences and
skill-set of new generations of business professionals.
The main outcomes of the paper will be to provide a list with newly identified
competences and understandings for next coming technology-oriented business practices.
Key words: management competences, business competences, information
technologies,
1.

Introduction

Information technologies have largely influenced social and business landscape,
making the business world closer, interconnected and highly competitive. However, while
observing new technology trends we can expect another wave of coming new business
transformations. Nowadays, business is largely depending on ICT and digital technologies
to improve communication and coordination, to facilitate internal business processes’
efficiency and efficacy and to reach new economies of scales by entering in interorganizational networks, electronic markets and supply chains. Many researchers
underline the important economic role of new technologies to reduce transaction costs and
agency costs, providing backbone infrastructure for wealth formation (Laudon & Laudon,
2007). During the last 2 decades, the ICT technologies and applications already
transformed companies that become more flatten, boundary-less, entrepreneurial,
process-and project-oriented, developing complex and innovative global business models.
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Nowadays Internet is essential and indispensable infrastructure for business transactions
on many B2B and B2C levels, becoming universal platform of services.
Although these advances and practical evidences for the benefits of Internet and
ICT in general, many researchers and practitioners anticipate that Internet and new
“outernet” 1 technologies will soon leave the digital world in order to come and to make the
“real world” objects much smarter, more operational and interconnected. The estimated
impact of these new coming ubiquitous technologies will lead to another change in the
economic and social development, bringing many new challenges to businesses. Some of
the technologies that will be discussed further in our paper will underline the role of this
digital-real world transition. These key technologies are for example - augmented reality
(AR), additive manufacturing or 3D printing, robotics and Internet of Things (IoT). The
common issue for these different technologies and approaches is that at the end, these
technologies are closing the gap between the world of bytes and bites to the world of
objects. They lead to development of new content- and context-rich connected
environments and objects, adding many of the Internet functionality and services to the
“real world” objects, people and landscapes. With fast adoption of smart phones and
tablets, interactive technologies, wireless Internet and portable devices (as AR glasses or
head-mounted devices), this vision is gradually becoming reality. How managers and
businesses can prepare and adapt to these new coming challenges?
The methodology of the present research will focus on bottom-up approach, coming
from the basic analysis of new coming technologies and discussing different common
business scenarios. As managing the business transition with these new technologies, we
assume that exploring business scenarios and cases will be crucial factor for success for
the next generation of managers and business leaders. Reflecting on these new
challenges, the paper will open the door for discussion of new competences and skills for
future managers. The first part of the paper will make a short review of the theoretical
research in the field of ubiquitous computing and recent advances in the development and
implementation of new pervasive technologies. Then there will be provided several
examples and scenarios how these key emerging “bridge” technologies connect and
transfer Internet and computational power to the physical world. Finally there will be
discussed several examples and reflections about managerial and business competences,
that will be needed as factor for change technologies transformation, identifying the impact
of new ubiquitous technologies.
2.

Theoretical research

The first part of the paper aims to propose a general overview of the key emerging
technologies. Ubiquitous computing (UbiCom) was coined as a term by Mark Weiser in
1991. He stated that “the most profound technologies are those that will disappear. They
will weave themselves into the fabric of everyday life until they are indistinguishable from
it.” (Mark Weiser,1991). Therefore, ubiquitous computing was identified as a general vision
1

The term “outernet” as neologism coming from OUT-and Internet was identified by the technology research group –
TrendOne in 2009.
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for technology evolution, coming to the implementation of technologies in the fabric of
everyday life. Ubiquitous computing consists of mobile devices, wireless networks and
other advanced technologies and infrastructure. According to Poslad (2009), ubiquitous
computing has 3 components - smart devices, smart environments and smart interaction.
The author further states that smart devices are “mobile, personalized, planar, macro sized
MTOS (Multi Task Operating System) devices, accessed remotely rather than on local
services”. Smart environments are environments in which static macro devices are
embedded into it, or have micro and nano-sized devices, scattered into social and public
spaces. Local interaction dominates the use of smart environments. Smart interaction aims
to combine multiple individual smart devices and environments in order to interact in a
flexible ways, such as supporting orchestrated, choreographed, competitive and
cooperative interaction in dynamic virtual systems. Hybrid designs can also be used where
systems combine smart devices, smart environments and smart interaction (Poslad,
2009). UbiCom systems cover a range of interaction: between two or more UbiCom
devices (C2C or CCI); between devices and people (HCI); between devices and physical
world (CPI). Some of CPI involves sensing the physical environment, performing tasks
which are situated in it, affect it and may control it. Moreover, it can be defined that
Ubiquitous computing encompasses a wide range of disparate technological areas brought
together by a focus upon a common vision (Bell and Dourish, 2006). Therefore, among
ubiquitous technologies that will be discussed more in details are those that already have
a viable commercial applications and prototypes on the market. But before making a closer
view on technologies, there will be proposed a list on how these technologies actually
influence and what impact they make on the business reality.
Based on the general concept and vision of UbiCom, there can be enumerated
some of its common characteristics. UbiCom technologies aim to facilitate connectivity and
exchange of information in real time between objects, people and places, making the world
context-aware revealing as well location and time; These technologies open many new
opportunities for automation and further implementation of ICT into more business and
social fields and practices, where companies can reach better business performance;
There can be expected the emergence of a new sensor-enabled digital world, where the
objects have “senses” to collect and process information, accumulated through hearing,
seeing, communicating, reacting, deciding, memorizing and storing. This can lead on one
hand to minimizing resource usage and waste (“cost” oriented approach) and on the other
hand, it can provide improved services, based on synergy of value networks for customers
(becoming “profit-centers”).
UbiCom technologies on business level can be discussed and analyzed mainly in 4
perspectives: 1) the process of product and services life-cycle design, including stages
from the proof-of-concept to the production, sale, use and disposal; 2) the new emerging
complex systems for experience-oriented services, 3) a framework for new complex and
value-adding business processes, 4) new challenges for professional development and
new models and categories of life. Managers should be prepared not only about new
technologies, but as well they have to be confronted to many challenges that new
technologies will bring to people – how they will transform professions and jobs, how they
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will influence the value-adding processes, how products and services will evolve and what
business models will emerge.
3.

Overview of ubiquitous technologies

New smart and ubiquitous technologies fast evolve and smart objects are already
entering in our homes, offices and factories. That is why, in the following sections there will
be presented some of the basic technology trends that are emerging and will influence our
near future. We will shortly present the technologies but we will not enter in technical
details. Our main approach is to identify and discuss new challenges and new
opportunities that these technologies will bring to the business. We assume that this is an
overview framework, just opening the door for further research.
3.1.

Augmented reality

Augmented reality technologies form a class of solutions, aiming to extend and mix
the real and virtual objects and its context. Augmented reality (AR) does not describe a
specific technology, but a manner to virtually extend the reality. Augmented reality can be
understood as a layer model that enriches reality with virtual levels and thus merges the
real and the digital realms of experience. Therefore, some of the popular understandings
are that AR takes part of the Mediated reality. Thus AR allows us to acquire
simultaneously digital content, Internet and computational services to real life objects, to
specific tasks, contexts, landscapes and people. Recognizing the real world objects and
landscapes, and understanding location and time context dramatically increases the
relevance of data and allow its better understanding and further processing. It can be
expected that augmented reality will have a tremendous effect in the near future. It is
expected the first AR glasses to become soon a reality, but many applications are already
accessible through hand-held devices and smart phones. One of the most popular cases
today is about AR applications in commerce and marketing (as Homeplus®)1. Recently
there emerge many new cases of AR implementation for improving the customer access to
digital content, improving its self-service and service experience, as for example in
advertising, in marketing, in co-production phase, in coordination and many others. For
example AR can enhance product previews such as allowing a customer to view what's
inside a product's packaging without opening it. AR can also be used as an aid in selecting
products from a catalog or through a virtual kiosk. Scanned images of products can
activate views of additional content such as customization options and additional images
of the product in its use. AR is used to integrate print and video marketing. Printed
marketing material can be designed with certain "trigger" images that, when scanned by
an AR enabled device using image recognition, activate a video version of the promotional
material.
From the production point of view, there can be enumerated the number of
advantages for implementing AR to help industrial designers experience a product's
design and operation before completion. AR can be used to compare digital mock-ups with
1

Homeplus is an e-commerce subsidiary of the International grocery company TESCO in South Korea, based on QR
shopping business model. More information is available on: http://www.youtube.com/watch?v=fGaVFRzTTP4
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physical mock-ups for efficiently finding discrepancies between them. One of the emerging
applications is for example the Canon's MREAL® System 1, which is a design/production
solution tool that merges the real world with virtual, computer-generated images in real
time to create a new "mixed" reality. The system makes possible product evaluations early
in the design process through the use of digital data, facilitating reduced development
times and lower costs by lowering the number of prototypes required.
AR can help as well to facilitate collaboration, improving communication among
distributed team members in a work force via conferences with real and virtual
participants. AR can include brainstorming and discussion meetings utilizing common
visualization via touch screen tables, interactive digital whiteboards, shared design
spaces, and distributed control rooms.
3.2.

Internet of Things

Internet of Things (IoT) refers to the emerging trend of technologies, while
augmenting physical objects and devices with sensing, computing, and communication
capabilities, connecting them to form a network and making use of the collective effect of
networked objects (Guo et al., 2012). The term "Internet of Things" was coined as the title
of a presentation by Kevin Ashton for Procter & Gamble (P&G) in 1999. Internet of Things
(IoT) is an integrated part of Future Internet and could be defined as a dynamic global
network infrastructure with self configuring capabilities based on standard and
interoperable communication protocols where physical and virtual ‘things’ have identities,
physical attributes, and virtual personalities and use intelligent interfaces, and are
seamlessly integrated into the information network.
The IoT requires any user to orchestrate its personal intelligent eco-system and will
provide a platform for knowledge acquisition and experimentation. It is expected that the
Internet of objects would encode 50 to 100 trillion objects, and will be able to follow the
movement of those objects. In the IoT paradigm, ‘things’ are expected to become active
participants in business, information and social processes where they are enabled to
interact and communicate among themselves and with the environment by exchanging
data and information ‘sensed’ about the environment, while reacting autonomously to the
‘real/physical world’ events and influencing it by running processes that trigger actions and
create services with or without direct human intervention. RFID and sensor technology
enable computers to observe, to identify and understand the world—without the limitations
of human-entered data. Embedded systems are computer systems that are hidden as part
of a larger system or product - from toys to trucks, from mobile phones to medical devices.
More of our devices in our everyday lives become smarter, allowing more control over
devices and access to data anywhere, anytime, if possible - connected - wired or wireless.
Fields of applications include for example waste management, urban planning, sustainable
urban environment, continuous care, emergency response, intelligent shopping, smart
product management, smart meters, home automation and smart events. There emerge
as well the concept of “Connected Home” which is considered as a social tool with the aim
1

More information available on Canon official web site, http://www.canon.com/news/2013/jun12e.html and
http://www.canon.com/news/2012/jun18e.html

313

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 2(7)/2013

ISSN 1314-0582

to allow people to connect, use, share and compose Things, services and devices to
create personalized applications in the field of the Internet of Things.
3.3.

Robots and robotics

A robot can be defined as a mechanical or virtual machine that is guided by a
computer program or electronic circuitry. While the term “robot” was coined by Karel
Tchapek in his theater piece “RUR” in 1920, today it is still a discussing topic how to
differentiate robot systems. Robots still cannot be qualified as “artificial humans”, but their
role and functionality gradually expand. They can vary from autonomous or semiautonomous systems and can range from humanoids to industrial robots, collectively
programmed 'swarm' robots, and even microscopic nano-robots or nano-bots. One of the
common issues between these variable robots is that robots should have a moveable part
(not necessarily moving body). It was admitted that industrial robots should form an
essential part of the manufacturing backbone of Europe, and will reach up to 18 Millions
globally (EU 2009). Robot-based production increases product quality, improves work
conditions and leads to an optimized use of resources. Its large implementation is due not
only in industry, but today more robots are implemented in surgery and medicine. Only in
2012, according to the data of (World Robotics, 2013), there were sold about 160 000
units of robots. Some of the main arguments for further expansion of industrial robots
include (Nerseth, 2013): 1
•

Growing consumer markets require expansion of production capacities.

•
Decreasing life-cycles of products and increasing variety of products require flexible
automation.
•
Technical improvements of industrial robots will increase the use of robots in the
general industry and in small and medium sized companies, e.g. easier to use robots for
simple applications, collaboration of robots with human workers.
•

Improved quality requires sophisticated high tech robot systems.

•
Robots improve the quality of work by taking over dangerous, tedious and dirty jobs
that are not possible or safe for humans to perform.
The evolution and wide implementation of robots is expected to bring many new
opportunities and challenges to companies and management, but as well to the global
society.
3.4.

Additive manufacturing or 3D printing

Additive manufacturing or 3D printing is a new emerging technology that allows
users to turn any digital file into a three dimensional physical product. The objects are built
up in a many very thin layers. The pilot implementation of these technologies today cover
a wide range of applications from food-production, to fashion and jewelry, to housebuilding, bio-printing of cells and organs and even to space missions. Thus many
researchers and managers predict that 3D printing may therefore soon do for
manufacturing what computers and Internet have already done for the creation, processing
and storage of information.
1

http://www.worldrobotics.org/index.php?id=home&news_id=267
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The 3D printing can cause the personal fabrication revolution (defined by
Gershenfeld, prof. from MIT in his influential book from 2005 – How to make almost
everything). Fab Revolution describes the transfer of the digital revolution to the real world.
The consequence is that solid materials are subject to similar laws as digital data – they
can be copied, modified and reproduced using 3D printers. While 3D printing is still
expensive and evolving, it has its main role in rapid manufacturing and in production of
specific unique models. Rapid manufacturing is a production method in which components
can be manufactured quickly and flexibly using a layered building process (such as 3D
printing). The more complex the component and the smaller the number of items, the more
valuable Rapid Manufacturing becomes.
Some of the major trends resulting from 3D printing evolution (identified by recent
reports of Explaining the future®) can be listed below:
–
Decentralized production –anyone can now become a producer or a part of
production processes.
–
Mass customization – using the advantages of mass production and meeting the
customers’ growing needs for personalization of products.
–
Product hacking – The need to protect digital data and making systems that cannot
simply be “hacked”, and prevent products to be copied, modified and reproduced (as today
- digital content).
–
Home Fadding – 3D printers are becoming more and more affordable and thus
product production is therefore shifted from factories to people’s home desktops (desktop
manufacturing).
4. Discussion
According to the present research, we can expect many technologies to evolve and
to become part of the business reality. Some of the key differences will come from
accumulated digital data out of the IoT framework, the better understanding and real-time
access to digital information, the bigger automation of the production processes, and
further transformation of digital information into products. “Digital world” will further expand,
becoming an invisible layer, enhancing human (and intelligent agents) ability to have
access, to understand, to reach, to analyze, to connect, and to automate the world. On
figure 1 graphically are visualized the trends of the discussed bridge technologies.
Figure 1 Interconnecting model of new emerging technologies
Expand the
vision of
world with
digital
information

DIGITAL WORLD

IoT

Things collect digital
information and coordinate
actions

REAL WORLD
AR
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digital
information
in
processes
and actions
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Thus, the new coming business reality, augmented with digital layer and
transformation of digital information to products, processes, and actions, we will need new
business models for adding value. As example, there can be identified the following
sources of value formation: real-time information processing, sustainable manufacturing
(reducing resource usage and improving quality and customization), smart business
(complex value-chains systems for services and products), focus on co-participation,
improving the "experience" of customers and communities.
As a summary there can be identified the following managerial competences and
skill-set requiring deeper understanding of the business reality, technologies trends and
opportunities and skills to manage the change.
–

Ability to apply creativity and out-of-the box thinking on every level;

–

Holism and complex thinking, thinking outside of the cause-effect linear model;

–
Ability and competences to design and coordinate complex value-adding supply
chains and network systems across boundary-less organizations;
–
Experience-based models of products and services design, focused on the
customer’s experiences;
–
Ability to design schemes and models of interactions between human and
technologies (HCI) and between different technologies;
–
Working with different scenarios for technology exploitation, coming from complex
micro- and sub-worlds,
–
Long-term and short term perspective for analysis of the social, technological and
business risks for application of company changes.
5.

Conclusions

While technologies gradually evolve, we can expect that the new coming ubiquitous
and intelligent technologies will have larger impact on the business environment in the
near future, more than ever before. In the same time many people accuse technologies
today and more specifically robots, to be responsible for large levels of unemployment all
across the world. Historically technologies and new discoveries have been continuously
transforming the business and have leaded to social unrest since the first industrial
revolution. Thus “dehumanizing” business by applying more technology solutions should
not mean that working places and jobs for human have to disappear. Creativity,
adaptability, flexibility and dreaming make people unique resource on the labor market. In
the same time the global economy realizes an expanding wealth accumulation according
to the recent reports (Credit Swiss, 2013), reaching new levels of productivity and
efficiency. However, the fast implementation of technologies in different social context can
threaten different professions, so society as a whole needs to set up new understanding
about the “”price” for the technology adoption. Therefore managers and business
professionals need to be better prepared how to turn technologies into business
opportunities, jobs and business models, successfully overcoming the social price of new
coming changes.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЕННОСТИТЕ В ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯТА
Стоян Коев, УНСС
EXAMINATION OF WORK VALUES IN THE ORGANIZATION
Stoyan Koev, UNSS
Резюме: Хората със своя труд, професионална квалификация и личностни
качества са в основата на достигането на целите на организацията. При
реализацията на трудовите цели са налице редица предизвикателства, свързани
с ценностите на индивидите както и с тяхното културно разнообразие.
Изследванията и вниманието към културата, и по-конкретно, към ценностните
системи и ориентири, се изостря когато обществото и стопанството на
държавата са в криза. Днес все повече се осъзнава от индивидите, че техният
просперитет зависи до голяма степен от изграждането, развитието, и
съпричастността към общите ценности в организацията. Културата се явява
ключът към реализацията на стратегията на организацията. Настоящата
статия представлява изследване на трудовите ценности в организацията В нея
се разглеждат трудовите ценности като съществен елемент на
организационната култура.
Ключови думи: организационна култура, трудови ценности, измерения на
културата
Abstract:People with their work, professional qualifications and personal qualities
are in the basis of achievement of organizational objectives. In the realisation of the work
goals there are a number of challenges, related to values and cultural diversity of the
individuals. The researches and attention to culture, and in particular to the value systems
and indicators, is exacerbated when the society and economy are in crisis.
Today, there is an increasing awareness of the individuals, which their prosperity
depend largely on the design and development to the shared values of the organization.
Culture is a key to the realization of the strategy of the organization. This article examines
work values in the organization. It is focused on the work values of the organization as a
important element of organizational culture.
Key words: organizational culture, work values, dimensions of culture
JEL: M10, M14
Увод
Хората със своя труд, професионална квалификация и личностни качества са
в основата на достигането на целите на организацията. При реализацията на
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трудовите цели са налице редица предизвикателства, свързани с изключителното
разнообразие от ценности за отделните индивиди и тяхната динамика. Отношението
към труда е най-важният фактор на професионалното самоопределение на хората в
организацията, а то е базирано преди всичко на техните ценности и норми.
Индивидите не само действат на основата на своите ценности, а от своя страна,
техните действия и решения са ориентирани и ограничени от ценностите и нормите
на групите и обществото.
Изследванията и вниманието към културата, и по-конкретно, към ценностните
системи и ориентири, се изостря когато обществото и стопанството на държавата са
в криза. Същевременно е необходимо да се подчертае, че въпросите за културата и
културните различия са вечни и актуални и не се обуславят от моментната
конюнктура, криза или сблъсък с чужда култура, а от вътрешната убеденост, че нито
едно стопанско, управленско или държавническо решение не би било достатъчно
правилно, ако не се познават добре културните детерминанти . 1
Днес все повече се осъзнава от индивидите, че тяхното съвместно
благоденствие и просперитет зависят до голяма степен от изграждането,
развитието, и съпричастността към общите ценности в организацията. Културата се
явява ключът към реализацията на стратегията на организацията, а отсъствието и
или ниското и равнище може да стане причина за нейния провал.
Всичко изложено дотук
разглежданата проблематика.

определя

значението

и

актуалността

на

Настоящата статия представлява изследване на трудовите ценности в
организацията В нея се разглеждат ценностите на организацията като
съществен елемент на организационната култура, като акцентът е поставен
върху трудовите ценности.
Целта е да се изследват трудовите ценности на хората в организацията.
Обект на изследване са ценностите в труда на индивидите, работещи в
организацията
Задачите на изследването са:
- Да се изяснят различни теоретични виждания относно същността и
значението на ключови понятия, като организационна култура, ценностите и поконкрентно ценностите в труда
- Да се проучат трудовите ценности в организацията
Организационната култура - понятие, значение
Организационната култура е обект на изключителен интерес от страна на
учените от осемдесетте години на миналия век 2. До голяма степен това се дължи на
факта, че тя е способна да намалява степента на колективна неопределеност, да
внесе яснота за това, което очаква членовете на организацията, да осигури
1

Коев, Й., Камелия Вутова-Нарлева, Илиан Минков, Предприемаческа и фирмена култура в прехода към
пазарно стопанство, Издателство "Наука и икономика", ИУ - Варна, 2010, с.5
2
Хофстеде, Х., Култури и организации, Софтуер на ума, Междукултурното сътрудничество и значението му за
оцеляването, Класика и стил, С., 2001,
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цялостност на ключовите ценности и норми, които се възприемат от тях като вечни и
предаваеми от поколение на поколение, да създаде неотделимост от колектива и
преданост към общото дело и да освети перспективата на развитие на
организацията, давайки на тях самите заряд от енергия за движение напред. 1
Стотици книги и хиляди статии са посветени на темата фирмена култура. Неоспорим
факт е, че фирмената култура се е превърнала във фактор от важно значение за
висшето управление и затова е необходим един по-детайлен обзор на това понятие.
Няма единна и общоприета дефиниция за организационната култура. Понятието за
организационна култура е сложно и многоаспектно и изисква комплексен подход при
изследване. Принос в неговото изучаване дава не само културологията, но и
психологията, икономиката, антропологията, философията, мениджмънтът,
социологията и др. Съществено влияние върху характеристиките и собеностите на
организационната
култура
оказва
глобалната
и
националната
среда,
психологическите нагласи и ценностните категории.
Дефиницията за организационна култура може да варира значително, понеже
тя силно се влияе от фактори като сектора, в който функционира компанията,
географското ѝ разположение, различни събития в нейната хронология, характера
на работниците и моделите им на взаимодействие. Някои от официалните
определения включват „когнитивна рамка, състояща се от ценности, начин на
мислене, норми за поведение и очаквания“ 2, „колективни мисли, навици, начини на
мислене, чувства и модели на поведение“ 3, както и „материален или поведенчески
системен модел, утвърден от обществото, корпорацията, групата или отбора като
одобрен начин за решаване на проблеми“ 4
Един от най-известните изследователи на организационната култура в наше
време Х. Хофстеде определя корпоративната култура като "психологическите активи
на една организация, които могат да се използват за прогнозиране на това, какво ще
се случи с финансовите активи след пет години" 5. Според автора, в съзнанието на
хората организационните модели са различни в зависимост от националностите.
Хофстеде утвърждава, че е необходимо да се сравняват не просто индивиди, а
т.нар. централни тенденции в отговорите на държавата, както и резултатите от
изследванията не могат да се използват за да се формират стереотипи. Според него
организационната култура е: 6
- холистична
- исторически обусловена и отразява историята на организацията
- свързана с обектите, изучавани от антропологията, като символи и ритуали
1

цит. по Камерон, Ким, Р. Э. Куин, Диагностика и изменение организационной культуры, Питер, Санкт Петербург,
2001
2
Грийнберг и Бейрън, 1997, цит. от Коев, Ст., Превръщане на фирмената култура в конкурентно предимство, С.,
2012
3
Клементе и Герийнспан, 1999, цит. от Коев, Ст., Превръщане на фирмената култура в конкурентно предимство,
С., 2012
4
Ахмед, 1999, цит. от Коев, Ст., Превръщане на фирмената култура в конкурентно предимство, С., 2012
5
Хофстеде, Х., Култури и организации, Софтуер на ума, Междукултурното сътрудничество и значението му за
оцеляването, Класика и стил, С., 2001, с.251
6
Хофстеде, Х., Култури и организации, Софтуер на ума, Междукултурното сътрудничество и значението му за
оцеляването, Класика и стил, С., 2001, с.251
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- специално създадена и се поддържа от група хора, които оформят
организацията
- мека
- (относително) трудно се поддава на промяна",
и я формулира накратко като "колективно програмиране на ума, което
различава една организация от друга" 1
Според Хофстеде 2 проявленията на културата се се изразяват и изявяват
чрез символи, герои, ритуали, ценности , като последните оформят сърцевината на
дадената култура. Те обхващат склонноста на групата хора, принадлежащи към
определена култура, да правят избор на едно състояние на нещата от друго и се
определят от начина на реакция и поведението на хората при различни
обстоятелства. Като създават усещане за обща цел и посока, те детерминират
поведението на индивидите в организацията.
Според Камерън "Културата включва основните ценности и консенсусни
разяснения за това как стоят нещата" 3 като той създава рамка на конкурентните
ценности, призната сред 40-те най-важни в бизнес историята. 4 Тя е приложена от
изследователите в различни аспекти като ценности, организационна култура,
ключови компетенции, подбор на персонал, комуникация, лидерство, вземане на
решения, мотивация, практики свързани с човешките ресурси, комуникации, вземане
на решение и др. 5
Е. Шейн 6 утвърждава, че анализът на културата е най-ефективен при
разглеждането на нейното проявление на поведенческо равнище и равнището на
възприетите ценности. Според него, тя предполага съществуването на цялостност
от обичаи, климат на организацията, ценности и модели на поведение. 7 Той счита,
че" културите се пораждат от лидери, които налагат на групата своите собствени
ценности и представи" и разглежда културата като "аккумулирания коллективен опит
на дадена група, включващ поведенчески, емоционален и когнитивен елемент на
психологическото функциониране на нейните членове 8.
Кумулативният резултат от научните изследвания на фирмената култура през
последните десетилетия подкрепя схващането, че културата е от съществена роля
за компанията.

1

Хофстеде, Х., Култури и организации, Софтуер на ума, Междукултурното сътрудничество и значението му за
оцеляването, Класика и стил, С., 2001

3

A Process for Changing Organizational Culture. Kim Cameron. Ross School of Business. University of Michigan. 701
Tappan Street. Ann Arbor, Michigan
4
A Process for Changing Organizational Culture. Kim Cameron. Ross School of Business. University of Michigan. 701
Tappan Street. Ann Arbor, Michigan
5
Competing Values Leadership: Creating Value in Organizations (New Horizons in Management) Kim S. Cameron,
Robert E. Quinn, Jeff DeGraff, ... Publication Date: September 26, 2007 |
6
Шейн, Организационная культура и лидерство, Питер., 2002-326 с.
7
пак там, с.28
8
пак там, с.20
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Ценности в труда
Поведението на човека е детерминирано както от влиянието на неговите
вътрешни подбуди, така и в резултат на външни въздействия. Вътрешните подбуди
на човека са обусловени от неговите цели, ценности, потребности, личностен
потенциал, докато външните се определят от целите и ценностите на семейството,
колектива, организацията, нацията.
Ценностите могат да бъдат определени най-общо като комплекс от критерии и
стандарти, следвани от индивидите, в резултат на които те вземат решения за
извършване на своята дейностт. Те се отнасят до същността на човешката природа
и индивидуалност, като могат да оказват съществено влияние върху поведението на
хората в трудовата им дейност и на вземането на решения.
Шейн,
изяснявайки
ценностите
в
организацията,
акцентира
на
"провъзгласяваните" цености - артикулираните, обявени на всеуслушание принципи
и ценности, към реализацията на които се стреми групата.
Една от известните теории за ценностите е тази на М. Рокич1, който
разглежда ценностите като устойчиви убеждения, принципно даващи предпочитание
на едни цели и способи на съществуване пред други. Той ги разделя на терминални,
касещи целите на същесвуване на индивидите и инструментални, отнасящи се до
начина на действие и достигане на тези цели.
Те са сравнявани с „ДНК“ която позволяват да бъде променено всичко, от
продукта до стратегията и бизнес-модела, но остават верни на организационната
същност, основна мисия и идентичност 2. Авторите увтърждават, че силната
ценностна система е от критична важност за обединяването и мотивирането на
работната сила, особено когато е многобройна и разнообразна. 3 Дж. Палмисано,
лидер на IBM в свое интервю изказва становището, че "..хората – а не продуктите –
стават вашата марка. Преди нашите продукти трябваше да отговарят на
обещанието на марката, сега повече от всякога това са хората. Един начин да се
подсигури това, е да се постави тяхното поведение в съответствие с набора от
ценности". 4
Редица учени изследват същността, ролята и значението на ценностите в
организацията. Камерън и Куин, Дийл и Кенеди, Денисън, Жуектер и Фишер, Котър и
Хакет, утвърждават, че високото равнище на развитие е характерно за организации,
които имат силна култура с добре интегрирани и с изградена ефективна мрежа от
ценности, вярвания и поведение. 5 Камерън и Куин изграждат рамка на

1

цит.от Леонтьев Д. А. Ценностные представления в индивидуальном и групповом сознании: виды,
детерминанты и изменения во времени, Психологическое обозрение, № 1, 1998.
2
Самюел Дж. Палмисано, Лидерство на промяната, когато бизнесът е добър Интервю на Пол Хемп и Томас А.
Стюарт, с.99, достъпна на адрес: http://klasikastil.com/files/Strategic_Renewal.pdf.
3
Самюел Дж. Палмисано, Лидерство на промяната, когато бизнесът е добър Интервю на Пол Хемп и Томас А.
Стюарт, с.99, достъпна на адрес: http://klasikastil.com/files/Strategic_Renewal.pdf.
4
пак там, с. 101
5
цит. от Raduan Che Rose, Naresh Kumar, Haslinda Abdullah, Goh Yeng Ling, Organizational Culture as a Root of
Performance Improvement: Research and Recommendations, Contemporary Management Research
Pages 43-56, Vol. 4, No. 1, March 2008, дост. на адрес: http://laofutze.files.wordpress.com/2010/04/corpcultmyus.pdf
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конкурентните ценности 1, Клучкхок и Стродберг изграждат теория за ценностната
ориентация 2. Питърс и Уотърман3 констатират наличието на много по-слаби
резултати във фирми със слаба ценностна система или липсваща такава, както и
наличие на изненадващо по-ниски резултати при фирми, концентрирали се върху
количествените задачи и с най-прецизни във финансово отношение цели, спрямо
такива, които са били с ориентирани към качествените измерители общофирмени
задачи.
Те
акцентират
върху изключителната
важност
на
яснотата,
съдържателността и прецизната формулировка на ценностите в организацията.
Ценностите са в центъра на модела, известен като 7s на Маккензи. 4 За него,
те са в основата на обединението, съществуването и сплотеността на хората в
организациите като най-важните елементи на този модел са: персоналът,
споделените ценности, уменията, стилът, системите, стратегията и структурата.
Счита се, че с по-голяма лекота могат да бъдат идентифицирани „твърдите”
елементи, като стратегия, структура, системи, и мениджмънтът може да им влияе
пряко. „Меките” елементи - споделени ценности, стил, умения, персонал, са потрудни за описване, те са по-малко веществени и се влияят повече от културата.
Обаче, тези елементи не са по-малко важни от „твърдите” елементи, ако
организацията иска да постигне успех. Споделените ценности са определени като
първостепенни цели и основни вярвания 5 – основните ценности на организацията,
които се коренят в културата и цялостната трудова етика. Поставени са в центъра на
модела, с подчертано значение и влияние върху всички други елементи на
организацията. Заедно с изменението на ценностите се променя и целия комплекс
от елементи на организацията.
Редица български автори отделят сериозно внимание и третират ценностите в
свои проучвания - Ц. Давидков, Я. Димитрова, Й. Коев, и мн.др., така напр. С.
Карабельова подлага на задълбочено проучване ценностите в труда 6. С. Илиева,
посочва че ценностите са елемент от организационното развитие, като ценностите,
отнасящи се до природата на човека и неговия труд в организацията определят
процеса и технологията на организационното развитие и имат мощно влияние върху
него. 7
Един от най-сериозните и с най-значителен принос изследователи в областта
на националната и организационната култура и ценностите в труда е Х. Хофстеде,
който изследва в глобален мащаб ценностната ориентация и поведенческите
различия на индивидите. В неговата теория, която има ярък принос към теорията за
1

Cameron K., & Quinn, R.E. (1999). Diagnosing and Changing Organizatinal Culture:
Based on the Competing Values Framework. Reading, MA: Addison-Wesley.
2
цит. от Hills, M. D, . Kluckhohn and Strodtbeck's Values Orientation Theory.Online Readings in Psychology
and Culture, 4(4), 2002достъпна на адрес: .http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1040
3
Питърс, Т., Р. Уотърман, Към съвършенство във фирменото управление, изд. Наука и изкуство, 1988. с.383
4
Самюел Дж. Палмисано, Лидерство на промяната, когато бизнесът е добър Интервю на Пол Хемп и Томас А.
Стюарт, достъпна на адрес: http://klasikastil.com/files/Strategic_Renewal.pdf.
5
Питърс, Т., Р. Уотърман, Към съвършенство във фирменото управление, изд. Наука и изкуство, 1988.
6
Карабельова, С., Е. Папазова, Е. Пенчева, Р. Муди, Дж. Батхърст., Измерения на ценностите в труда, Годишник
на СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Книга Психология Том 101 59
7
Илиева, С., Етични принципи и ценности при управление на организационната промяна и развитие, С., 2008,
достъпна на адрес: http://rdsc.md.government.bg/BG/Activities/Publication/MilitaryLead/1-6_Ilieva.pdf
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трудовата мотивация, той създава пет дименсионен ценностен модел, като
разграничава основни измерителя на културата: властническа дистанция,
индивидуализъм/колективизъм,
мъжественост/женственост,
избягване
на
несигурността, дългосрочна/краткосрочна ориентация (конфуциански динамизъм).
Хофстеде дефинира ценностите в труда като „широка тенденция да се
предпочита определено състояние на нещата пред друго“ 1 Авторът утвърждава
разбирането за културата като система от ценности, както и нейното значение, като
поставя ценностите сред градивните блокове на културата 2.
Според Хофстеде е важно да се оцени до каква степен посланията на
корпоративните лидери стигат до членовете на колектива. Ценностите на лидерите и
ценностите на работещите в организацията трябва да бъдат разграничени.
Ценностите на основателите и ключовите лидери според автора неминуемо
изграждат организационната култура, но тази култура се отразява на обикновените
работници и служители чрез общи практики. Ценностите на основателите - лидери
стават практики на членовете. Ако ценностите на членовете зависят най-вече от
критерии, различни от членството в организацията, то пътят на тези ценности към
организацията е чрез процеса на набиране на кадри - с определена националност,
възраст, определено образование и пол., след което следва социализация, чрез
заучаване на пракитики, ритуалии т.н.. Хофстеде изтъква важната роля на отделите
за "Човешки ресурси", които правят предварително пресяване на кандидатите за
работа, имат много важна роля за поддържане на ценностите в организацията роля, която много ръководители на такива отдели не съзнават. 3 Всяко общество или
организация се характеризира с определен набор от ценности които го
характеризират и оформят тяхната специфика.
Днес методиката на Хофстеде за културните дименсии, многократно
апробирана, адаптирана и валидизирана, дава възможност за имерване на
трудовите ценности не само съобразно спецификата на националните култури 4, но и
в по-общ контекст, и тя се приема като общовалидна и универсална.
Инструментариум на изследването
Инструментариумът, използван в статията, е базиран върху методиката на
Хофстеде. Проучването е направено чрез анкетна карта, съдържаща 14 въпроса
относно ценностите в труда 5. Опирам се на факта, че тя е използвана в български
условия като е приложена при проучванията на редица български автори 6, като
акцентът в настоящото проучване е поставен на изследванията в тази насока на Цв.
1

Hofstede, G., Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values, Beverly Hills: Sage. 1980
Hofstede, G., Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values, Beverly Hills: Sage. 1980
3
Хофстеде, Х., Култури и организации, Софтуер на ума, Междукултурното сътрудничество и значението му за
оцеляването, Класика и стил, С., 2001, с.255
4
Карабельова, С., Е. Папазова, Е. Пенчева, Р. Муди, Дж. Батхърст., Измерения на ценностите в труда, Годишник
на СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Книга Психология Том 101 59
5
Давидков, Ц., Новата административна култура, Организационни проблеми и лични стратегии за промяна, С.,
2005
6
Давидков, Ц., Новата административна култура, Организационни проблеми и лични стратегии за промяна, С.,
2005 ;Давидков, Ц., Национална и организационни култури, С., 2009; Коев, Й., Камелия Вунова-Нарлева, Йлиан
Минков, Предприемаческа и фирмена култура в прехода към пазарно стопанство, Издателство "Наука и
икономика" към ИУ - Варна
2
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Давидков. Това дава възможност те да бъдат използвани като база за сравнение на
получените резултати и по този начин да се определи мястото на изследваната
организация в културната карта на България по отношение на изследваните
показатели. Изследваната извадка обхваща 100 лица. В проучването се използва
блок от 14 трудови цели 1, които са следните: предизвикателство в работата, желано
място, високи доходи, сътрудничество, обучение, добро оциално осигуряване,
признание, добри физически условия за работа, самостоятелност, сигурност на
работното място, професионално развитие, добри взаимоотношения с прекия
ръководител,
използване
на
уменията,
достатъчно
свободно
време.
Първоначалната им интерпретация е като трудови цели, и след установяване на
тяхната значимост за лицата, които сме изследвали, ги третираме като трудови
ценности. Индикаторите, по които става това, са дадени в Таблица 1.
Таблица 1. Индикатори, чрез които се установява значимостта на трудовите цели 2
№ по
ред

В каква степен е важно за Вас
работата, с която се захващате, да ви
предлага:

1
Много
важно

2
Важно

1.

- Предизвикателства – да Ви носи
чувство за лични постижения
- Възможността да живеете на желано от
Вас и семейството ви място
- Високи доходи

1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

4
Не е
важно

5
Никак
не е
важно

2

3
Колкото
важно,
толкова и
маловажно
3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

- Възможност да работите с хора, които
добре си сътрудничат
- Възможност за обучение или за
подобряване на уменията Ви и
придобиване на нови умения
- Добро социално осигуряване

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

- Заслужено признание за добре
свършена работа
- Добри физически условия за работа достатъчно пространство, подходящо
обзавеждане, осветление и пр.
- Възможност за самостоятелност

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

- Сигурност, че ще можете да работите за
тази организация толкова дълго, колкото
желаете
- Възможност за развитие и издигане в
работата
- Добри служебни взаимоотношения с
прекия Ви ръководител
- Да използвате максимално собствените
си умения и способности в работата
- Достатъчно свободно време

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(Сравнението на получените резултати се извършва по критерия "Много
важно +важно". Изборът е продиктуван и от факта, че според Цв. Давидков той
има "самостоятелно значение, тъй като покрива положителната част на
1
2

Давидков, Ц., Национална и организационни култури, С., 2009, с. 25
Давидков, Ц., Национална и организационни култури, С., 2009, с. 25
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скалата с отговорите" 1, и според автора, анализът при сравняването на
резултатите по този критерий може да носи евристичен характер 2 )
Резултати от изследването
Резултатите от изследването са представени в таблица №2 по-долу, като са
сравнени с данните от изследване на Ц. Давидков през 2008 г. за националните и
организационните култури.
Таблица 2. Ценности и/или цели в труда
№ по
ред

В каква степен е важно за Вас работата, с
която се захващате, да ви предлага

България,
ЕСИ"Национална и
организационни
култури"2008

Настоящо проучване

Критерий "Много важно + Важно"

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Предизвикателства
Желано място
Високи доходи
Възможност да работите с хора, които
добре си сътрудничат
Обучение
Социално осигуряване
Признание
Физически условия
Самостоятелност
Сигурност
Развитие
Взаимоотношения с ръководителя
Умения
Свободно време

%
отговорили

Ранг

%
отговорили

Ранг

90
80
96
95

6
11
1
2

88
86
97
96

7
10
1
2

92
88
87
83
78
79
86
94
94
71

5
7
8
10
13
12
9
3/4
3/4
14

99
91
86
85
74
82
81
95
93
74

6
5
8
12
13/14
10
11
3
4
13/14

(Сравнение на получените резултати с резултати от ЕСИ" "Национална и
организационни култури", 2008 3 г. по критерий "Много важно + Важно":
относителен дял на отговорилите и място в ранговото подреждане)
При разглеждане на трудова ценност "Предизвикателства" рангът е съответно
7, като 88% от респондентите са отговорили че тази трудова ценност е много важна
или важна за тях. Виждаме че в сравнение с изследването, взето като база, тя се е
изместила с 1 пункт по-назад в йерархията. Считаме, че трудовата ситуация,
свързана с високи нива на безработица, несигурност, отминаващата (под въпрос)
икономическа и финансова криза, нестабилността, измества по-назад важността на
предизвикателствата като трудова ценност. Същевременно това говори за

1

пак там, с.37
пак там с. 34
3
Давидков, Ц., Национална и организационни култури, С., 2009, с. 34
2
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организационна култура, в която женствеността е по-силно изразена, отколкото
мъжествеността.
Трудовата ценност "Желано място" е ранжирана на 10 място, като както се
вижда, е по-малко неглижирана в сравнение с изследването през 2008 г., прието за
базисно. Това може да означава че индивидите започват да осъзнават собствения
си потенциал, и да подобряват виждането си за мястото и работната среда, която то
би им предоставило, за да отключи тяхната продуктивност и инициативност.
Въпреки, че масово се налага мнението, че логично заради високите нива на
безработица, ( по данни на Евростат 1 увеличението за няколко години е почти
двойно) преобладаващата част от специалистите у нас са склонни да се съгласят на
по-ниско заплащане, пред това да се окажат без работа, на първо място в
йерархията на трудовите ценности са поставени високите доходи. Така те са
основен мотивиращ фактор за започване или за оставане на дадена позиция.
- Уменията като трудова ценност са важни за изследваните лица - те са на
четвърто място в йерархията на ценностите, с 93% отговорили "Важно+Много
важно"
- "Развитието" като трудова ценност в настоящото изследване е единадесето
по важност, и в сравнение с данните приети за базисни, намалява неговата важност,
като там то заема девето място.
- Социалното осигуряване като трудова ценност по важност е с две позици понагоре, в сравнение с базисните данни. Това говори за стремеж за стремеж към
устойчивост и към избягване на несигурни ситуации.
- Самостоятелността и свободното време са с най-малка важност за
изследваните лица, като са с един и същ ранг и заемат последна позиция в
ранжирането. В сравнение с данните от проучването, прието за базисно, е налице
неглижиране на самостоятелността, която е била на 13 позиция по ранг. Тук отново
може да се подчертае колективистичната нагласа, която е присъща за нашата
нация, но може да се приеме и за стремеж за избягване както на несигурността, така
и на отговорността, липса на стремеж към лична свобода и независимост в
организацията.
Проучванията 2 показват, че сред водещите ценности у нас е
сътрудничеството. Същото се потвърждава и от настоящото изследване - то е
поставено на второ място по важност, като хората в организацията адмирират
работата в организация, осигуряваща добро сътрудничество както между членовете
на персонала, така и между тях и висшия мениджмънт.
Изводите, които се налагат от изследването могат да се обобщят по следния
начин:
- С най-голяма важност са високите доходи, които са поставени най-високо в
йерархията на трудовите ценности. Заедно с тях обаче, сред трите трудови
ценности
с
най-голяма
важност,
са
ранжирани
сътрудничеството
и
1
2

http://europa.eu/
Давидков, Ц., Национална и организационна култури, С., 2009;
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взаимоотношенията с прекия ръководител. Това е в синхрон с проучванията на
организационната култура в България, в която според изследователите, има силно
влияние на колективистичните ценности, има силно изразени колективистични
нагласи. Българинът е склонен да разглежда по-скоро организацията като
продължение на семейството си, като очакванията му в тази посока са за
приятелски, добри отношения с колегите, вазимна грижа и сътрудничество.
Ранжирането на трето място в йерархията на трудовите ценности при
изследването на взаимоотношенията с прекия ръководител, показва важността за
хората да работят в организация, която ги толерира и защитава, но и също така, че
приемат и зачитат старшинството в организационната йерархия. Тези резултати
също така говорят и за факта, че е налице висока дистанция от властта, сериозен
респект от мениджърите, както и висока степен на избягване на несигурност при
анкетираните лица.
- Силното контрастиране между ранговете на сътрудничеството и
самостоятелността като трудови ценности - съответно сред най-важните
(сътрудничество) и поставена последно по важност (самостоятелност), говори, че
противопоставайки "ролята на индивида срещу ролята на групата" 1, изследваните
дават превес на групата. За съжаление, в същата посока може да се интерпретира и
резултатът за трудовата ценност "свободно време" - нейното ранжиране на
последно място в йерархията на ценностите, което поделя заедно със
самостоятелността, не говори за силни индивидуалистични нагласи сред
изследваните лица.
Получените данни в резултат от анкетното проучване на изследваната
съвкупност дават основания да се твърди, че в организацията е налице висока
властническа дистанция, висока степен на избягване на неопределеността, и
женственост, както и изразени колективистични наклонности. С едно уточнение, че
получените резултати се отнасят и са валидни за изследваната организация, но
могат да послужат за основа на автора за бъдещи изследвания в тази насока.
Заключение
Бидейки част от глобалната икономика, където се срещат различни ценностни
системи и култури и където конкуренцията наднича иззад всеки ъгъл, все повече
фирми осъзнават, че пътят към успеха се обуславя не от това какво правиш, а от
това как го правиш. За това е жизнено важно за всяка организация да изработи своя
печеливша фирмена култура или с други думи да насочи поглед към своите
ценности и убеждения и да се увери, че всеки работник разбира какво означават те и
как те влияят върху работния процес. В наши дни глобалната конкуренция направи
от сформирането на успешна, позитивна фирмена култура един от критичните
аспекти от успеха на организациите. Фирмената култура вече не е просто
конкурентно предимство, а условие за успех, което позволява на компаниите да
1

Хофстеде, Х., Култури и организации, Софтуер на ума, Междукултурното сътрудничество и значението му за
оцеляването, Класика и стил, С., 2001, с.68
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привличат и задържат високо квалифицирани кадри 1. Независимо от размера им,
всички организации трябва да оценят и класифицират техните организационни
култури през призмата на ценностите, като наблегнат най-вече на въздействието на
тази култура върху продуктивността и духа на работниците. Настоящата статия
разгледа различни теоретични постановки относно характера и значението на
органицационната култура и обърна внимание на нарастващата популярност на това
явление през последните десетилетия. Изследвани бяха трудовите ценности като
градивен, основоположен елемент на организационната култура.
Макар и организационната култура трудно да се поддава на промяна,
получените резултати показват, че е необходимо мениджмънтът непрекъснато да
обединява и регулира отношенията между членовете на персонала, да насърчава и
поддържа изграждането на трудови ценности сред служителите и по този начин да
способства за постигането на трудовите цели в организацията. Необходимо е
организациите да заложат на ценностите, които "да са трайни и да водят компанията
през икономическите цикли и географски промени, да надживеят промените в
продуктите, технологиите, служителите и лидерите. 2
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НЯКОИ МОМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА
КУЛТУРА
Светлозар Манасиев
SOME ASPECTS IN ORGANIZATIONAL CULTURE MANAGEMENT
Svetlozar Manasiev
Резюме: Разбирането за организационна култура, е разбиране за всички
ценности, утвърдени в една организация. Организационната култура се проявява
в различните си форми. Въздействието върху организационната култура е с
пряко проявление – повишаване нивото на конкурентноспособност, адекватна
промяна, развитие.
Ключови думи: организация, култура, ценност, лидер, управление
Abstract: The understanding of organizational culture is an understanding of all
values established in an organization. The organizational culture is expressed in its
various forms. The influence on the organizational culture has a direct expression – an
increase of the level of competitiveness, a proper change, development.
Key words: organization, culture, value, leader, management
JEL: A12, O15, P11
Увод
Световните икономически сътресения от 2007 година, срутиха уюта на
пазарната безоблачност за много икономически субекти. Драматичните финансови
катаклизми направиха ресурсите (особено паричните) скъпи, а пазарите свити. В
подобни бедствени условия, оцеляването е въпрос на начин на мислене, на промяна
на способностите и културата. Развитието на културата във всякa бизнес
организация е заявка за развитието и на самата организация. Проблемите на ниво
организационна култура и тяхните решения, имат все по-висока актуалност и
значимост.
Целта на настоящото изложение е характеризирайки същността и формите на
организационната култура, да се очертаят контурите на възможностите за нейното
управление.
Същност на организационната култура
Думата „култура” има латински произход - „cultura” и означава обработване (на
земята). В тълковните речници могат да се открият и значения като: съвкупност от
човешки постижения в областта на техниката, възпитанието, обществения стрй,
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образованието, науката, изкуствата; състояние на обществения, стопанския и
умствения живот в една или друга епоха; степен на развитие; усъвършенстване и
т.н. Статистиците изброяват над четиристотин дефиниции.
Културата на ниво организация, също е обект на множество определения.
Петигрю, определя организационната култура като „система на общите и колективно
възприети значения, отнасящи се за дадена група към определен момент” 1, както и
„символите, езика, идеологията, вярванията, ритуалите, митовете” 2. Шаин посочва:
„съвкупността от основни предположения – открити, изобретни или развити от
дадена група в процеса на научаването й да се справя с проблемите на външната
си адаптация и вътрешната си интеграция – предположения, проработени
достатъчно добре на практика, за да се смятат валидни и да бъдат внушавани
на новите членове на групата като правилен начин на възприемане, мислене и
чувстване” (курсивът е на Паунов) 3. Всъщност организационната култура е
идивидуално възприятие. Отражение в собствената ни психиката на заобикалящата
ни корпоративна действителност, оценена от нас самите (добро-зло, правилнонеправилно, красиво-грозно, силно-слабо и т.н.). Подобна дихотомна оценка е с
различна насоченост. Може да съществува като идея, вещ, философия, изкуство и
пр. Разглеждайки организационната култура, имаме предвид ценностите, утвърдени
в организацията.
Форми на организационната култура
Постъпването, присъединяването, приобщаването към дадена оганизация
става формално – чрез нормативно-правната уредба и неформално – чрез
синхронизиране на собствените ни ценности с тези на организацията. Една част от
ценностите на организацията са всички писани и утвърдени правилници, наредби,
технологии, процедури, заповеди, решения и пр. Друга част дава представа за
компанията – реклами, опаковка, популярност, качество на продукта, организация на
производството, организационна структура и т.н. – все културни ценности.
Когато говорим за форми на организационната култура, проявленията могат
да се класифицират в следните направления – познавателно (когнитивно),
поведенско и събирателно – съчетавайки първите две (фиг 1). Към познавателните
форми на организационна култура могат да се определят:
–

език , стил на говорене, жаргон;

–

сентенции, мъдрости, твърдения;

–

митове;

–

символи, артефакти.

Организационният стил на говорене се формира, развива, променя,
обогатява, така както се формира, развива, променя и обогатява организацията и
нейните членове. Всеки новопостъпил донася със себе си своя начин на разговор и
1

Pettigrew, A., On Studying Organizational Culture, Administrative Science Quarterly, N.24, 1979, p.574.
Пак там, с.576.
3
Schein, E., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, S.F., 1985, p.9.
2
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възприема съществуващия. Някои нови изрази се налагат, други отпадат и така се
формира организационния език. Употребата му дава усещане на членовете за екип,
сплотеност, „говорене на един език”.
Основната езикова форма използвана в организацията, е социалния диалект
наречен жаргон. В някои случаи, за външен наблюдател, той може да бъде
неразбираемо говорене, изпълнено със странни изрази, безпричинни силно обидни
обръщения, тотална липса на адекватен отговор и пр. Всъщност „странните” думи,
изрази, обръщения имат свои собствени значения и послания. Организационният
жаргон е отличителен белег на организацията.

Фиг. 1
Често пъти в една организация определени фрази („мъдрости”) са се
превърнали в официална формулировка, в мото на организацията. 1 Други са
неофициални, но съществуват в изявленията, обръщенията, разговорите и в
повечето случаи точно те определят корпоративния характер.

1

Ярка илюстрация на това е фразата „Just do it” – „Просто го направи” на водещата американска компания за
спортни стоки „Nike”. „Just do it” е толкова популярна „мъдрост”, колкото и нейното име.
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Изследователите на митове са единодушни по отношение на фантастичното в
тях. На организационно ниво всеки е чувал такива. Истината в тях не винаги е
важна. Често пъти те напомнят за славно минало, преодолени трудности, огромен
успех и вяра в бъдещето. Голяма част от митовете в организацията са свързани с
герои, церемонии или ритуали в нея и са съществена част от организационната
култура.
Физическите символи, артефактите 1, са всички онези осезаеми ценности в
организацията. От гл. т. на организационната култура интерес представлява
посланието, смисълът, който те олицетворяват. Физическите вещи – от
обзавеждането в офиса до символната статуя на входа – са демонстрация на
културните ценности на фирмата.
Към поведенските форми могат да се отнесат:
–

норми;

–

ритуали.

Всяка една организация има правила за поведение - норми. Те определят
поведението на членовете, очакванията към това поведение, уникалността на
групата, цели, ценности, формалната и неформална роля на всеки, тон на
взаимоотнишенията и пр. Две от най-характерните организационни норми са
статусът и ролите. Статусът е ранга на индивида в групата. Установената йерархия
в организацията определя статуса на индивида. Но често пъти това може да бъде и
следствие от лични качества, способности, превилегировани познанства, особености
на характера и др. Другата норма – ролята - е съвкупност от поведения пряко
свързани със статуса. Този феномен показва какво се очаква от нас и как ни
възприемат другите членове на организацията.
Ритуалът е форма на поведение, присъстващо в почти всяка професия. То
може да бъде характерно както за отделния индивид, така и за неговата група.
Ритуалът може да демонстрира принадлежност към определена професия или пък
показва организационни ценности, или оценява постижения (както положителни,
така и незадоволителни) и т.н. Гледан отстрани той може да изглежда странно
(например всеизвестното наплюнчване на калчищата от водопроводчика, без което
„тръбата ще протече”) или естествено (алкохолните почерпки при постигнат успех).
Някои ритуали до такава степен са станали традиция, че организацията ги е
превърнала в церемонии. Даден им е официално утвърден статут и задължително
тържествен характер (например тържественото пенсиониране и свързаните с това
речи, подаръци, празненства).
Съчетавайки в себе си и познавателното и поведенското могат да се
определят още две „събирателни” форми на организационната култура:
–

герои;

–

организационен климат.

1

Лат. arte – изкуствено, faktus – направен.
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Героите са символни личности. Те нямат отличителен, еталонен външен вид.
Героите са онези личности, които изглеждат в случките и разказите
свръхестествено, митологично. Обикновено те имат способности и поведение
различни от тези на останалите членове на организацията. Умеят да се изразяват
точно и ясно, имат добър поглед в бъдещето, стилът им на обличане и държание е
необичаен. Като цяло те са обект на подражание. Героите се налагат естествено,
като такива, но могат и да се създават. Всъщност създаването на такъв герои е
мощно организационно средство за налагане на определени политики, модели на
поведение, формиране на ценности, постигане на резултати. В този аспект героите
са изключителна организационна ценност.
Организационният климат е сбор от всичко онова, което изброихме под
форми на организационната култура. Фактическа обстановка, комплекс от усещания,
начин на живот, култура... - все определения за организационен климат. Той е онова
усещане, което ни изпълва при представата ни за организацията, като цяло.
Управление на организационната култура
Познавайки същността и формите на организационната култура, естествено
възниква въпроса за нейното управление. За начините по които може да се
въздейства и това да води до по-ефективно корпоративно управление и
икономически растеж. Въздействието върху организационната култура, всъщност е
въздействие върху хората. Постигане на промяна. За нуждата от промяна Майкъл
Дел 1 споделя:
„Промяната вече не представлява периодична нужда от реакция на
дългосрочните тенденции или на посоките, в които се развива икономиката. Тя поскоро е нещо като китайския йероглиф за криза, който означава едновременно
опасност и шанс за успех. Промяната е шанс за успех.” 2 „...когато нещата се
променят веднъж, можете да се обзаложите, че ще го сторят и втори път.” 3
Постигането на промяна в организационната култура може да се окаже дълъг
процес, особено когато тя е административно наложена. По принцип никой не обича
промяната. Тя носи дух на несигурност, дори страх. Но ако в основата на промяната
стои човек на когото имате доверие, човек който е доказал, че може да се справя с
предизвикателсвата, човек с харизма, то много по-лесно за всички е да осъзнаят, че
опасна е липсата на промяна, застоят. Такъв човек е лидерът. Промяна чрез
лидерство 4 е модерния подход за въздействие върху организационната култура.
Всеки лидер знае как да влияе на мисленето и разработва свои инструменти за

1

Като президент и главен изпълнителен директор на „Dell Computer Corporation”, Майкъл Дел, е сочен за един от
най-талантливите американски предприемачи. Дел се сблъсква с организационно-културните проблеми на
бързорастящата компания. Основавайки се на убежденията си за необходимостта от непрестанна промяна в
мисленето, той изпреварва съвремието си и постига световни икономически успехи.
2
Dell, M., C. Fredman, Direct From Dell: Strategies That Revolutionized an Industry, Copyright by Micheal Dell, 1999,
p.233.
3
Пак там.
4
Вж. по-подробно напр. Паунов, М., Организационно поведение, ИК „Сиела”, С., 1998, с.219-239
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постигане на поставените цели. Тук ще очертаем контурите на един универсален и
изключително ценен такъв инструмент – комуникацията и в частност обучението.
Комуникацията, като форма на общуване, е може би най-мощното средство за
постигане на желаните организационно-културни промени. Внушаването на новите
ценности е не-лесен процес, изискващ използването на вербален ( а и невербален )
инструментариум. Лидерът, който осъществява този процес, познава силата на
мотивацията 1 и умее да я използва съобразно съществуващата конюнктура.
Комуникацията, като проводник на корпоративните послания, е съставена от
действия като формулиране и разясняване на целите, разпространяване на
организационни ценности, дискусии, събрания, обсъждания и пр.
Обучението е форма на комуникация, целяща въздействие върху
организационната култура 2 - промяна на поведението, ангажираността към
организацията, начина на мислене, отстраняване на неработещи (вредни) навици и
обичаи и налагане на нови такива. Всичко това лидера постига чрез умението си да
говори 3. Това е и начин да се поставят основите на бъдещата модерна и
конкурентноспособна организационна визия, да се възпитава в дух на
съзидателност и иновативност.
Обучението е и начин да се преодолеят бариерите между две (или повече)
култури от различни националности. Синхронизирането или поне познването на
различия като език, навици, обичаи, модели на работа, норми, организационен
климат и пр., правят международния бизнес възможен. Специалисти с подобна
глобална, широкоспектърна култура са не само фирмено, но и национално
богатство. Развитието на организационната култура в тази посока, поставя смели
предизвикателства. Оформя проблеми, чието решение би определило висока
конкурентноспособност, икономическо развитие и организационно-културен растеж.
Използвани информационни източници:
1. Армстронг, М., Наръчник за управление на човешките ресурси, ИГ „Делфин
прес”, Б., 1993.
2. Илиев, Й., Умението да мотивираме, И. „Нова звезда”, С., 2001.
3. Карнеги, Д., Как бързо и лесно да се научим да говорим успешно, ИК
„Кибеа”, С., 1999.
4. Паунов, М., Организационно поведение, ИК „Сиела”, С., 1998.
5. Dell, M., C. Fredman, Direct From Dell: Strategies That Revolutionized an
Industry, Copyright by Micheal Dell, 1999.
6. Pettigrew, A., On Studying Organizational Culture, Administrative Science
Quarterly, N.24, 1979.
7. Schein, E., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, S.F., 1985.
1

Вж. по-подробно напр. Илиев, Й., Умението да мотивираме, И. „Нова звезда”, С., 2001.
Разбира се, основната цел на обучението е придобиването на нови знания и умения, но в изложеното по-горе,
визираме проявлението му в посока културна трансформация.
3
Вж. по-подробно напр. Карнеги, Д., Как бързо и лесно да се научим да говорим успешно, ИК „Кибеа”, С., 1999.
2
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УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ КАРИЕРНИ ЦЕНТРОВЕ - ФАКТОР ЗА
УСПЕШНОТО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА КАРИЕРАТА НА
СТУДЕНТИТЕ
Ас.д-р Татяна Кичева 1,
катедра „Управление“, УНСС
Резюме: Изборът на професия е едно от най-важните решения в живота
на всеки човек. Добрият професионален избор трябва да отговаря едновременно
на способностите и предпочитанията на индивида , и на изискванията и
възможностите на пазара на труда.
Кариерното консултиране е световна практика, която има за цел да
ориентира хората към подходяща за тях професия, след като прецени личните и
професионалните им качества. Кариерният център е част от съвременното
европейско образование. Той предоставя възможност за висококачествени
услуги, свързани с професионалното ориентиране и подготовка на студентите,
ефективното партниране между работодатели и студенти. В доклада се
разкрива необходимостта от кариерно консултиране на студентите. Изясняват
се услугите, предоставяни от университетските кариерни центрове и ползите
за студентите от тях. Представени са данни от български и международни
проучвания.
Ключови думи: професия, кариера, кариерно консултиране, кариерен
консултант
1.
Необходимост
студенти

от

кариерно

консултиране

на

завършващите

Младежката безработица в България се е увеличила двойно през последните
две години. За 2011 г. тя е стигнала 26%, но в сравнение с останалите европейски
държави България е в средата на тази негативна класация. Миналата година
безработицата при младите хора в Европа е била 21.4% според данните на
Евростат.
Според изследване на Българската стопанска камара близо 40% от
студентите в България са безработни, а общо 70% от завършилите висше
образование не работят по специалността си [5].
Проучване за първите стъпки на младите хора на пазара на труда, проведено
от международната консултантска компания Deloitte показва, че българските
студенти смятат, че висшите учебни заведения не им дават адекватна подготовка за
бъдещите им служебни задължения [1]. Според получените данни едва 23.5% от
1

e-mail: tania_kicheva@mail.bg
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студентите от България посочват, че са добре или относително добре подготвени да
се справят с бъдещата си кариера. Още по-критично е отношението към начина, по
който университетите подготвят възпитаниците си за самия процес на търсене на
нова работа – едва 11% дават положителна оценка. Получените резултати са сигнал
за наличието на доста широко разпространено разочарование от твърде теоретично
фокусираното университетско образование. В тази сфера е нужно задълбочаване на
сътрудничеството между образованието и бизнеса. Един от възможните подходи за
това е кариерното консултиране.
Кариерното консултиране е процес, при който специално подготвено
лице (кариерен консултант) предлага съдействие на друго лице (клиент) за
взимане на решения по въпроси, свързани с кариерата. Целта на кариерното
консултиране е да подпомогне и стимулира свободния и самостоятелен
професионален избор и развитието в кариерата.
Онлайн проучване относно потребностите от кариерно консултиране,
проведено от Интермайндс/МАРР сред 880 участници на възраст между 20 и 30
години с различен професионален статус показва, че 56% от анкетираните смятат,
че кариерното консултиране е подходящо за млади хора, завършващи своето висше
образование (фиг.1) [6].

Фиг.1: Хора, за които е подходящо кариерното консултиране
Източник: Интермайндс/МАРР

Според цитираното по-горе изследване 72% от респондентите смятат, че
кариерно консултиране трябва да се организира и извършва от учебните заведения
(фиг.2).

339

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 2(7)/2013

ISSN 1314-0582

Фиг.2: Институции и организации, предлагащи услуги по кариерно консултиране
Източник: Интермайндс/МАРР

2.
Управление на кариерното развитие на студентите
съдействието на университетските кариерни центрове

със

В съответствие с развитието на европейското общество на знанието,
европейските измерения в образованието и изискванията на пазара на труда, в
българските университети са изградени центрове за кариерно развитие. Те
функционират като национална мрежа и имат за цел да подпомогнат
взаимодействието между студенти, преподаватели и бизнес. В тях работят
сертифицирани кариерни консултанти, които оказват съдействие на клиентите в
кариерното ориентиране, вземането на успешни решения, кариерното планиране и
кариерно развитие [7:5].
Кариерният център е неизменна част от съвременното образование.
Кариерните центрове стартират своето развитие в България през 2005 г. в отговор
на потребността на бизнеса от квалифицирани специалисти и като резултат от
ангажираността на висшите училища с реализацията на студентите. Оттогава досега
тяхната роля нараства неимоверно. Все по-голям брой студенти, работодатели и
представители на академичните среди ежедневно използват услугите на
университетските кариерни центрове. Постепенно те се превръщат в един от
основните стимули за преодоляване на бариерите в комуникацията между бизнеса,
академичните среди и студентите [2:3].
Само по себе си кариерното консултиране е динамичен междуличностен
процес, който има за цел не да учи, а да съдейства за разработването на успешно
поведение, план за действие и оптимална употреба на силните страни на всеки
индивид. Целта е клиентът да получи актуална информация относно търсенията и
предпочитанията на работодателите, както и да подобри собствените си разбирания
и нагласи.
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Кариерните центрове са част от администрацията на университетите. Това
определя ролята им на постоянно действаща единица в структурата на
университета и дефинира ясно важността им сред преподаватели и студенти. Найобщо кариерните центрове са своеобразен посредник на пазара на труда между
студентите, които се интересуват от работа и стажове, и работодателите, търсещи
бъдещи служители [2:5]. Освен в партнирането на работодателите чрез подпомагане
в процесите на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места,
кариерният център има изключителна роля в професионалното ориентиране и
подготовка на студентите.
Основните функции на кариерния център са:
•
Предоставяне на информация за пазара на труд, за възможностите за
професионална реализация и продължаване на образованието;
•

Осигуряване на услуги по ориентиране и консултиране при избор на кариера;

•
Организиране и провеждане
кандидатстването за стаж и работа;

на

обучения,

свързани

с

търсенето

и

•
Посредничество при организиране и провеждане на стажове и търсене на
работа;
•

Организиране на семинари, срещи с работодатели, дни на кариерата и др.;

•
Изследване на потребностите на работодателите от кадри с определени
знания и умения;
•
Осигуряване на възможност за обмен на информация и обратна връзка за
реализацията на младите хора на пазара на труда, както и за сферите с потенциал
за развитие в професионалната им подготовка;
•
Кариерните центрове са и ефективен маркетингов инструмент – те съдействат
за успешната професионална реализация на младите хора, повишават авторитета и
рейтинга на учебното заведение и привличат бъдещи студенти.
3.
Ролята на кариерния консултант за професионалната реализация
на студентите
Кариерният консултант приема ролята на съветник, чийто фокус е оказването
на професионално съдействие в различни области на компетентност: подготовката
на административни документи (автобиография, мотивационно писмо и
референции), създаване на индивидуален план за действие, насочен към по-добро
презентиране по време на интервюта, справяне със стресови ситуации и
максимално използване на потенциала. Това са само част от дейностите на
консултанта, като тяхното комбиниране зависи от всеки отделен случай и
спецификата му, както и от желанията на клиента.
Основна задача на кариерния консултант е да улесни достъпа на клиента до
възможностите за професионална реализация и да му окаже съдействие в процеса
на кариерно развитие. Консултантът не бива никога да предлага начини за действие,
да дава преки съвети или да стига до изводи от името на клиента си.
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Предоставяните от кариерните консултанти услуги могат да бъдат найразнообразни, като например:
•
установяване на професионалната среда, в която участниците в програмата
за кариерно консултиране искат да се развиват оттук нататък;
•

идентифициране на уменията, които най-много се търсят от работодателите;

•
идентифициране на организации, които представляват интерес за бъдещо
професионално развитие;
•
проучване на тези организации и на индустриите, в които работят, на
ключовите фактори за успех в тези индустрии, както и на това как би се развивал
съответният бизнес в следващите години;
•

насоки за активиране на мрежата от контакти;

•

насоки за това как хората да се представят на организациите;

•
насоки за това как хората да проведат успешно интервю, да преговарят за
заплата и др. [3]
За да получат познания относно възможностите за намиране на работа,
тенденциите в заетостта и изискванията за обучение и квалификации, кариерните
консултанти преминават специализирано обучение. Една от програмите за сертифициране на кариерни консултанти е международната програма Global Career
Development Facilitator (GCDF), създадена през 2000 година в САЩ. В момента по
нея са обучени над 400 000 специалисти от цял свят. Първите GCDF кариерни
консултанти в България бяха сертифицирани през септември 2005 година [8].
4.
Ползи за студентите от дейността на университетските кариерни
центрове
Успешната работа със студенти е свързана изцяло с удовлетворяване на
техните конкретни нужди. Ползите от наличието на кариерни центрове в
университетите са [4]:
•
Работодателите осъществяват контакт със студентите още по време на
следването им и имат възможност след един успешен стаж да привлекат найдобрите от тях на постоянна работа;
•
Студентите имат възможност да получат съвети и помощ при избора на
бъдещата си професия, както и да придобият практически умения при провеждането
на стажове;
•
Студентите получават обучение, знание и умения относно това как да изготвят
своята автобиография, как да се държат по време на интервю и при първите си
стъпки в избраната професия и т.н. Това са едни изключително важни умения, които
те не получават нито в училище, нито в университета.
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5.
Проблеми и предизвикателства пред кариерното консултиране на
студентите
Резултатите от изследването на международната консултантска компания
Deloitte, цитирано по-горе в доклада показват, че около две трети от българските
студенти вече са направили първите си стъпки на трудовия пазар, било то като
кандидати за работа, стажанти или служители на постоянни позиции. Общо 60% от
участниците от страната посочват, че в момента работят на постоянна позиция или
като стажанти, а 70% споделят, че по време на университетското си образование са
имали някакъв досег до пазара на труда. Изследването е проведено в периода
октомври - декември 2012 г. и обхваща над 4000 настоящи и наскоро завършили
студенти от 11 страни от Централна и Източна Европа. Данните показват, че
студентите на възраст 24 - 26 години, т.е. тези, които са в по-горните курсове или
вече в магистърска степен, имат по-големи възможности за работа или стажове. За
разлика от тях студентите в първи и втори курс (на възраст 18 - 20 години) рядко
получават предложения за трупане на трудов опит, като над 60% от тях посочват, че
за момента нямат такъв [1].
Един добър подход в осигуряването на практика и на студентите от по-долен
курс е осъществяването на проекта „Студентки практики“, финансиран от
Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“, в който участие могат да
вземат и студенти от първи и втори курс в университетите. По този проект до
октомври 2014 г. практическо обучение трябва да проведат над 60 000 български
студенти.
Съществуват и някои проблеми пред кариерното консултиране на студентите
[7:6]:
•
Кариерните центрове и кариерните консултанти са недостатъчно популярни,
което означава, че и потребността от кариерно консултиране е по-ниска, отколкото в
държавите с традиции в тази област;
•
Не е създадена добра система от база данни за студенти и работодатели,
която да отговаря на съвременните технологични изисквания и да обхваща всички
дейности и услуги;
•
Университетите нямат цялостни стратегии за кариерно развитие и кариерна
култура;
•
Не се използват ефективно информационните ресурси и натрупаните добри
практики и др.
6.

Заключение

Кариерното консултиране има за цел да намери цялостен отговор на това
какво да работим. Добре е младите хора да си зададат въпросите - Какво искам да
правя? В какво искам да се реализирам? Какво искам да работя? Планирането на
кариерното развитие не бива да бъде индивидуално занимание. Студентите би
трябвало да се обръщат за помощ и съдействие при избора на кариера към
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кариерните консултанти от университетските кариерни центрове. Много е важно
младите хора да имат доверие в кариерните консултанти като професионалисти.
Изграждането на отношения на доверие е основен компонент, върху който трябва да
работят университетските кариерни центрове.
Необходимо е също така и популяризиране на услугите, предлагани от
кариерните центрове в университетите. Организирането на различни събития като
„дни на кариерата“, срещи с работодатели и др., е добър начин за популяризирането
на услугите, предлагани от кариерните центрове сред студентите. Необходимо е
също така предоставяне на повече информация за възможностите на този вид
услуги, както и тяхното диференциране, работен фокус и цели.
Използвана литература:
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бизнеса за образованието
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ОСОБЕНОСТИ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА КУЛТУРА, НА
ОСНОВАТА НА МОДЕЛА НА ХОФСТЕДЕ
ас. Бони Мисляшки
Университет за Национално и Световно Стопанство
BULGARIAN NATIONAL CULTURAL CHARACTERISTICS, BASED ON
HOFSTEDE’S MODEL
assist. prof. Boni Mislyashki
University of National and World Economy
Резюме: Хофстеде разработва своя първоначален модел на културните
различия, използвайки факторен анализ, за да изследва резултатите от
мащабно проучване на повече от 200 000 служители на IBM през шейсетте и
седемдесетте години на миналия век. Теорията е една от първите, които биха
могли да бъдат определени количествено и може да се използва, за да обясни
наблюдаваните различия между културите. Тази статия представя
резултатите от изследвания на българската национална култура, проведени от
изследователи в тази област.
Ключови думи: българска национална култура, модел на Хофстеде за
националните културни различия, отдалеченост от властта, избягване на
неопределеността, мъжественост – женственост, индивидуализъм –
колективизъм
Abstract: Hofstede developed his original model of cultural differences as a result
of using factor analysis to examine the results of a world-wide survey of more than
200 000 employee values by IBM in the 1960s and 1970s. The theory was one of the first
that could be quantified, and could be used to explain observed differences between
cultures. This article presents the results of studies of Bulgarian national culture,
conducted by researchers in this field.
Keywords: Bulgarian national culture, Hofstede’s model of national cultural
differences, power distance, uncertainty avoidance, masculinity vs. femininity,
Individualism vs. collectivism
1.

Модел на Хофстеде за националните културни различия

Сериозните изследвания в областта на организационната и националната
култура се свързват с името на холандския изследовател Хеерт Хофстеде. Той
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провежда изследване сред 200 000 мениджъри и служители първоначално в 40, а
по-късно в повече от 60 страни в света за удовлетвореността им от труда, колегите,
ръководството, личните цели, вярванията и професионалните предпочитания.
Хофстеде открива значими различия в поведението на мениджърите и
специалистите от различни страни. Той изяснява, че различията в работните
ценности и отношения се обясняват с националната култура, а също и позициите в
организациите, професиите, възрастта и пола. Хофстеде определя националната
култура като детерминанта на управленското поведение и я дефинира като
"колективно програмирано съзнание, което обособява една човешка общност от
друга" 1. Авторът отбелязва, че не само практиката, но и управленските теории са
силно повлияни от страна на националната културна среда, в рамките на която се
развиват. 2
Изследванията на
националните култури: 3

Хофстеде

идентифицират

четири

измерения

на

•
Отдалеченост от властта. Отдалечеността от властта се определя като
„степента, в която по-слабите членове на институции и организации в една държава
очакват и приемат неравното разпределение на властта" на различни нива на
функциониране: в работата, институциите и организациите, както и в семейството,
училището и общността.
•
Индивидуализъм - колективизъм. От гледна точка на базисните различия
между индивидуалистичните и колективистичните култури опозицията между
индивид и група се определя по следния начин: „Индивидуализмът е свойствен за
общества, в които няма тесни връзки между индивидите - от всеки се очаква да
се грижи за себе си и непосредственото си обкръжение ... колективизмът е
свойствен за общества, в които от раждането си индивидът е интегриран в
силни споени вътрешни групи, които продължават да го защитават през целия
му живот в замяна на безпрекословна вярност" 4.
•
Избягване на неопределеността. Избягването на неопределеността се
определя като „... степента, до която членовете на една култура се чувстват
застрашени от несигурни и непознати ситуации. Неопределеност води до стрес и
нужда от предвидимост - потребност от писани и неписани правила" 5.
•
Мъжественост - женственост. Хофстеде определя мъжествеността като
степен, в която доминиращи ценности в обществото се считат агресивността,
преследване на целите с всички възможни средства. Ориентацията е към парите и
притежаването на вещи. Културите с женствена природа ценят взаимоотношенията
между хората, грижата за другите, всеобщото качество на живот.

1

Hofstede. G. (1980). Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values. Beverly Hills. CA:
Sage Publ.
2
Хофстеде, X. (2001). Култури и организации. Софтуер наука. Класика и стил.
3
Пак там.
4
Пак там. стр. 70.
5
Пак там. стр. 156.
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Особености на българската национална култура

В следващите подточки ще разгледаме основните изследвания върху
българската национална култура и къде попада тя според модела на Хофстеде.
2.1. Властова дистанция
Изследванията по методиката на Хофстеде (2001 г.) в 33 страни показват, че
България е сред страните с голямо властово разстояние и приемане на властовото
неравенство, заедно с Гърция и Франция, за разлика от Ирландия, Швеция,
Норвегия, Финландия, Великобритания. Ефектът от това върху организациите се
изразява в строга йерархическа система. От подчинените се очаква да приемат
заповеди какво да правят, общуването между ръководители и подчинени се
инициира само от първите, съществува „патерналистки” подход, при който
идеалният ръководител е доброжелателният автократ или „добрият баща”. В
системата на заплащане е заложена голяма дистанция между висшето йерархично
ниво и низовите звена. Най-високо е приемането на неравенството при лица, които
се самоопределят като цигани, следвани от турци и българомохамедани, най-нисък
е индексът на властово разстояние при българите. С нарастване на
образователното равнище индексът на властово разстояние намалява. 1 2 Проданов3
идентифицира няколко основни следствия от тези характеристики:
Първо. Властовите дистанции и по-високата зависимост от политиката
предполагат и по-висока политизираност на българина, опитът с политически
средства, оценки, заклеймявания и възхвали да се вършат неща, които другаде се
вършат с други инструменти. Властта е, която носи статус и богатство, а не
обратното.
Второ. По-голямата властова дистанция винаги е предполагала, че се цени
повече равенството от свободата, поради което обаче по-високата свобода, която се
предполага от индивидуализма на българина, влиза в конфликт с голямата властова
дистанция и при опит тя да бъде реализирана винаги се натъква на острата
съпротива и агресия на останалите. Това е една от ключовите дилеми на българина,
извор на множество конфликтни ситуации.
Трето. Властовите структури в страната обаче циклично се разрушават и
създават отново с нова легитимация и идеология като резултат от геополитическите
промени и външните зависимости на страната. Това води до ситуации на бързи и
радикални промени за едно или две поколения на политическите и идеологическите
идентичности.
Четвърто.
Радикалните
промени
на
геополитически,
социалноикономическите и властовите модели през няколко десетилетия създават устойчиви
нагласи за бързо отхвърляне на това, което до вчера е било възхвалявано.
1

Силгиджиян, X., Карабельова, С., Герганов, Е., Генов, Ю. (2007). Подобни и различни в рамките на българската
култура. Резултати от представително изследване на ценностите и културните практики в България. Годишник на
СУ „ Св. Кл. Охридски ", кн. Психология, Т. 95. София: „Св. Кл. Охридски", стр. 5–7.
2
Давидков, Ц. (2009) Национална и организационни култури. С., , стр. 65–79.
3
Проданов, В. (2011). Българска национална идентичност и ценности. Националната идентичност - съвременен
социален контекст и етични рамки. Фабер. стр. 120.

347

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 2(7)/2013

ISSN 1314-0582

2.2. Индивидуализъм - колективизъм
По отношение на това измерение изследователите не са напълно
единодушни дали българите са с изразени индивидуални или колективистични
нагласи.
В изследване на Боян Дуранкев 1 се обръща внимание, че колективистичните и
уравниловъчни нагласи в българското общество са наслоени както от
многовековното съществуване на дребното малоимотно стопанство, от
традиционното съсредоточаване в семейния и родови кръг, така и от доскоро
прокламираното социално равенство. Групата (семейство, приятели) защитава
личния интерес на индивида, като персоналните цели се постигат с общи усилия и
подкрепа. В същото изследване се прави извод за нагласата на българина да
разпределя отговорността между свои близки, на които може да разчита.
Едновременно с това у него се заражда и потребност от лична изява и
себеутвърждаване. Например в изследването, проведено от М. Драганов, 61 % от
респондентите дават положителна оценка на самостоятелността като фактор за
привлекателност на извършваната работа. Инициативността се възприема като
доста ценно качество. Над една трета от респондентите го разглеждат като
предпоставка за забогатяване, а около 30 % обясняват бедността с липсата му. 2
Инициативността всъщност е една от най-характерните прояви на индивидуализма,
поради което Б. Дуранкев посочва потенциалната перспектива за сериозни наченки
на преобразуване на колективистичните в индивидуалистични (предприемачески)
нагласи в българското общество.
На базата на събрания за България емпиричен материал Ю. Генов и С.
Карабельова констатират интересен културен феномен. Българите определено се
възприемат
като
индивидуалисти
и
отдават
значение
по-скоро
на
индивидуалистичните ценности, което обаче в значителна степен се разминава с
обичайното поведение. 3
Според Генов 4 прецизният анализ позволява да се разграничат изследваните
лица, които действително отдават значение на индивидуалистичните ориентации и
се възприемат като индивидуалисти, от онези, които избират индивидуализма като
желана ценност, а в обичайната практика отдават значение на колективистичните
ценности. В обобщение може да се твърди, че България попада в колективистичната
част на континиума. Влиянието на колективистичните ценности върху организациите
се изразява във:
•
участието на индивидите в дадена организация като мотивирано от морални
съображения;
1

Дуранкев, Б., Фирмената култура в Р. България. Фоново изследване спрямо САЩ, Япония, Германия, Франция,
Великобритания, Швеция и Холандия, Университетска научна поръчка № НИД 21.03 – 7/ 2000 г.
2
Драганов, М. (1999). Българинът и частният бизнес: между разочарованието и надеждата, ИК „Славина – РМ”.
3
Генов, Ю., Карабельова, С. (2001) Необходими промени в ценностните ориентации на българите в процеса на
евроинтеграция, Доклад на национална конференция с международно участие „Управление на човешките
ресурси”, Боровец.
4
Генов, Ю. (2002). Културата като основна детерминанта на продуктивността и възможностите за просперитет,
София.
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•
служителите очакват от организацията да изпълнява ролята на семейство и
могат да се настроят негативно, ако тя ги разочарова;
•

служителите очакват организацията да защитава интересите им;

•

повишаването в йерархията се извършва въз основа на старшинство;

•

проявява се по-слаб интерес към новите идеи в мениджмънта;

•
управленската политика и практика са повлияни от роднински (приятелски)
взаимоотношения.
Около 70 % от анкетираните у нас считат, че от отделния човек нищо не
зависи, че животът се контролира от случайности, че шансът играе важна роля, че
успех не се постига с висока професионална компетентност, а благодарение на
късмет, връзки и т.н. 1 Очевидно е, че индивиди с външен локус на контрол не са
склонни да поемат персонална отговорност и да проявяват лична инициатива и
предприемчивост. Установява се, че българинът се стреми в голяма степен към
лична изява, но същевременно използва всяка възможност да се скрие в колектива,
където неговата отговорност е малко или много „размита”. Българинът е склонен
„сам да си бъде шеф”, но предпочита друг да носи отговорност.
Вътрешнофирменото предприемачество, насочено към постигане на целите на
организацията, повишаване на качеството и намаляване на разходите, у нас е
твърде трудно постижимо. 2
Васил Проданов, от друга страна, характеризира българския индивидуализъм
като некооперативен. 3 Според автора индивидите избират личните си
привързаности и приятели на основата на сходни интереси и симпатия, а не под
натиска на групата. Индивидуалистичните ориентации имат надмощие и се
противопоставят на стремежа за социална интеграция. Поддържането на чувството
за принадлежност и вярност към групата се оценява като по-рядка културна
практика. Социалният статус се придобива на основата на индивидуални
достижения, а не поради лоялност и възраст. При това с нарастването на
образователното равнище индивидуализмът нараства, като той е най-голям в
София.
Проданов допълва, че в същото време обаче следва да се има предвид, че са
възможни различни типове индивидуализъм. За разлика от развитите страни
българският не е конструктивен индивидуализъм, т.е. „хоризонтален“, придаващ
значение на равенството, а неконструктивен, придаващ значение на властовите
йерархии и неравенства. В САЩ индивидуализмът е свързан с наличието на повисоко равнище на национален капитал, улесняващ работата в група, работата в
екип, кооперирането на усилия, докато ниското равнище на социален капитал у нас
възпрепятства този процес. Счита се, че индивидуализмът се появява и разгръща в
страни, в които започва ранно капиталистическо развитие и то е достатъчно дълго,
1

Пак там.
Александрова, М. (2005). Предприемаческата ориентация в контекста на националната културна среда.
Икономически алтернативи. бр. 3, стр. 7-10.
3
Проданов, В. (2011). Българска национална идентичност и ценности. Националната идентичност - съвременен
социален контекст и етични рамки. Фабер. стр. 113.
2
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има висока степен на урбанизация и дълъг период на индустриализация, а
оцеляването дълго време е зависимо преди всичко от индивидуалната инициатива. 1
У нас обаче имаме относително късно икономическо развитие и ниско равнище на
икономически просперитет. Освен това не може да се каже, че оцеляването е
зависило дълъг период от оцеляване в резултат на индивидуална инициатива. То е
в много отношения резултат на една двойствена ситуация, свързана от една страна
с взривно разрушаване на старите селски и патриархални структури в средата на ХХ
век, а от друга – със заместването им с големи формални йерархични организации в
една обществена ситуация на ниска степен на конкурентност, при която оцеляването
не е свързано с индивидуална инициатива, а с позицията във властовата йерархия.
Това, което отличава нашият индивидуализъм е, че той не е свързан с идеята
за конкуренцията, в която всеки получава онова, което заслужава, каквато е
традицията на възприятие в англосаксонските страни и в Северна Европа. Известно
е, че в по-колективистични култури като тези на Япония или на Франция и Германия
съществуват силни преразпределителни системи, в които и чрез които се оценява
общността, но не и индивида. У нас обаче нямаме нито японската и френска
колективистичност, нито англосаксонският индивидуализъм и затова и едната и
другата система се натъкват на препятствия. 2
2.3. Избягването на несигурността
По критерия „избягване на несигурността” от методиката на Х. Хофстеде
България е по-близо до страните с по-висока степен на избягване на несигурността.
Културите с висока степен на избягване на несигурността възприемат различното
като опасно, докато за тези с ниска степен на избягване на риска, различното е
забавно. За културите с по-високи стойности по този показател са характерни:
повече стрес в работата, резистентност към промени, по-малко рискови начинания,
ясна йерархична структура в организацията, спазвана от всички. 3
Според Проданов българинът се плаши от ситуации, в които трябва да се
прави избор и предпочита да действа при яснота на ситуацията и резултатите от
нея. С повишаването на образователното равнище и на средните доходи на
гражданите тенденцията на избягване на неопределеността и на риска се засилва.
При различните етноси у нас склонността към избягване на несигурността е
различна – най-спокойни и най-малко склонни да избягват несигурността са ромите,
след това турците, после българите и накрая българомохамеданите. Известно е, че
в страни, в които гражданите се страхуват от несигурността и риска, има по-висока
степен на консервативност и потребност от законност и ред. Съществува по-висока
съпротива към нововъведенията и по-голямо неприемане на нестандартните идеи.
Може да се предположи в същото време обаче, че и при наложени отвън промени те
по-трудно могат да контролират този процес и промените имат стихиен и много поразрушителен характер. Хората в страни като САЩ, Великобритания, Германия,
1

Давидков, Ц. (2009) Национална и организационни култури. С., стр. 115.
Проданов, В. (2011). Българска национална идентичност и ценности. Националната идентичност - съвременен
социален контекст и етични рамки. Фабер. стр. 114-117.
3
Александрова, М. (2005). Предприемаческата ориентация в контекста на националната културна среда.
Икономически алтернативи. бр. 3, стр. 6-7.
2
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Швейцария, Австрия са с нисък или среден индекс на избягване на несигурността и
се отличават от нас по това, че се справят много по-лесно в ситуации на ускорени
промени, характеризиращи съвременните общества. В страни като нашата и Гърция
поради това и има по-ниска толерантност към неопределеностите, съпротива срещу
нововъведенията, потискане на нестандартните идеи. 1 Според Проданов това
обяснява редица особености на процеса на промени у нас, наречен „преход“: 2
Първо, всяка промяна е съпътствана с огромни трудности, с възражения, че
това няма да стане, не може да стане, с непрекъснат процес на възпрепятстване на
всякакви инициативи за промяна, за въвеждане на нови неща. Те най-често са
възможни, ако се въвеждат централизирано отгоре, но поради общия негативизъм
към тях се израждат в деструктивна стихия, която води до разпад на личностни
връзки, до дестабилизация на отношенията и до излизане на преден план на
индивиди и групи с висока степен на невротичност и отклоненост на поведението.
Второ, наличие е неспособност да се анализират, осмислят и рационално
предвидят нужните промени, поради което у нас всяка реформа, всяка промяна е от
типа „развали къща, направи колиба“.
2.4. Мъжественост – женственост
Според резултатите, получени от изследване, проведено от екип на Цв.
Давидков, България попада по средата на скалата и не може да бъде изцяло
отнесена нито към „мъжествените” култури, нито към „женствените”. 3
Екипът Ю. Генов – С. Карабельова стига до извода, че изследваните у нас
лица са с преобладаващи „женски” нагласи. 4 Направеното заключение може да бъде
интерпретирано в контекста на организационното поведение като ориентация,
акцентираща върху взаимоотношенията, преструктуриране на работата с цел
предоставяне на възможност за групова интеграция. На практика измерените
стойности на националната ни култура по отношение „мъжественост - женственост”
благоприятстват изграждането на делово сътрудничество и партньорски
взаимоотношения. 5
Анализираните резултати от проведеното проучване на Б. Дуранкев
красноречиво сочат, че България спада към групата на „женските” общества, в които
доминиращи ценности са: липсата на себеизтъкване, приоритетът на
взаимоотношенията с хората пред материалните блага, обръщането на внимание на

1

Силгиджиян, X., Карабельова, С., Герганов, Е., Генов, Ю. (2007). Подобни и различни в рамките на българската
култура. Резултати от представително изследване на ценностите м културните практики в България. Годишник
на СУ „ Св. Кл. Охридски ", кн. Психология, Т. 95. София: „Св. Кл. Охридски", стр. 30-35.
2
Проданов, В. (2011). Българска национална идентичност и ценности. Националната идентичност - съвременен
социален контекст и етични рамки. Фабер. стр. 122-123
3
Давидков, Ц. (2002). Измерители на организационната култура. бюлетин „Стопанско управление”, кн.1, СУ „Св.
Кл.Охридски”.
4
Генов, Ю., Карабельова, С. (2001) Необходими промени в ценностните ориентации на българите в процеса на
евроинтеграция, Доклад на национална конференция с международно участие „Управление на човешките
ресурси”, Боровец.
5
Александрова, М. (2005). Предприемаческата ориентация в контекста на националната културна среда.
Икономически алтернативи. бр. 3, стр. 10-11.
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околната

среда,

взаимопомощта,

Обобщение
•
Холандският изследовател Хеерт Хофстеде идентифицира четири измерения
на националните култури: отдалеченост от властта, индивидуализъм - колективизъм,
избягване на неопределеността и мъжественост - женственост.
•
Българската национална култура се характеризира с голямо властово
разстояние и приемане на властовото неравенство, както и с висока степен на
избягване на несигурността.
•
По отношение на измерението мъжественост – женственост България попада
към страните с по-ясно изразени женски нагласи.
•
Изследователите не са единодушни дали българите са с изразени
индивидуални или колективистични нагласи. Според Генов България попада в
колективистичната част на континиума. Това твърдение е подкрепено и от Дуранкев,
които допълва, че съществува потенциалната перспектива за сериозни наченки на
преобразуване на колективистичните в индивидуалистични (предприемачески)
нагласи. Според Карабельова и Проданов българите са индивидуалисти. Проданов
допълва, че българският индивидуализъм се различава значително от този,
характерен за развитите страни.
Използвана литература:
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2.
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Боровец.
4.
Давидков, Ц. (2002). Измерители на организационната култура. бюлетин
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП ДО ПРОСТРАНСТВЕНИТЕ
ДАННИ И УСЛУГИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА” 1
Д-р Иво Радулов, д-р Зарко Здравков, д-р Пламена Андреева 2
“Нищо в света не може да замести упоритостта! Дори талантът. Няма
нищо по-често срещано от неуспели талантливи хора. Гениалността също –
непризнатият гений е почти пословица. Образованието също – светът е пълен с
пропаднали образовани хора. Упоритостта и решимостта са всемогъщи!”
(Рей Крок)
Резюме: В този доклад са разгледани някои от съществените
предизвикателства при цялостното управление на първия проект на
Министерството на отбраната, финансиран по оперативна програма
„Административен капацитет“. Стремежът на авторите е да споделят
натрупания опит и проблемите, с които са се сблъскали в процесите по
разработването на проектното предложение и изпълнението му.
Изложените предизвикателства са групирани по функционалните области,
известни от теорията за управление на проекти. Част от тези
предизвикателства са били предвидими и характерни за такъв тип проекти,
други са възникнали неочаквано, а при някои ефектът е с натрупване. В
допълнение е представен анализ на рисковите, застрашаващи качественото и
навременно изпълнение на проекта.
1.

Въведение

Администрациите, бизнесът и гражданите често изпитват потребност от
достъп до геопространствени данни, свързани най-често с изготвянето на
пространствени статистически многослойни анализи по географски региони,
управлението на територия, изграждането на инженерни и транспортни
инфраструктури, управлението на сложни системи от геодезически бази от данни и
геореферирана информация, създаването и спазването на политика на база
местоположение на обектите и субектите, оценката и взимането на решения по
1

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
2
Гл. Експерти в Отдел „Операционен анализ“,
Дирекция „Стратегическо планиране“, Министерство на отбраната
Ул. „Дякон Игнатий“ № 3, 1092 софия
E-mail: [i.radulov, z.zdravkov, p.andreeva]@mod.bg
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и

прогнози,

базирани

на

На практика най-трудно се събират пространствени данни за едно
приложение, ако то попада под повече от една юрисдикция. Липсата на единна
информационна и комуникационна платформа за постигане на оперативна
съвместимост на пространствените данни и услуги също затруднява използването
им от държавната администрация, бизнеса и гражданите. Реална е и заплахата от
стартиране на наказателна процедури за неспазване на сроковете по поетите от
българска страна задължения за изпълнението на Регламентите на Европейската
комисия за прилагане на Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE) – за създаване на
инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност.
За преодоляването на тези трудности и за подобряване на организацията на
административното обслужване в тази насока, в Министерството на отбраната (МО)
беше разработен проект за „Изграждане на информационна система за
предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на
Министерството на отбраната”. Съгласно условията на процедурата за подбор на
проекти, покриващи определени изисквания за качество, проектът е оценен от
Управляващия орган (УО) на ОПАК и одобрен за финансиране по приоритетна ос ІІІ
„Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”,
подприоритет 3.2 “Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна
съвместимост” на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК).
Същата е съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).
Основната насоченост на проекта е преодоляването на дефицита на
информационна и комуникационна платформа за постигане на оперативна
съвместимост на пространствените данни и услуги, които да се ползват от
държавната администрация и гражданите. Тези усилия са пряко свързани със
Стратегическа тема 1: „Електронни услуги за гражданите и бизнеса”, приоритет:
„Изграждане на инфраструктура за достъп до пространствени данни” от Общата
стратегия за електронно управление в Република България 2011-2015 и с
приоритетите и политиките на МО за развитието на е-управление.
Целта на проекта е: „Подобряване на качеството на административното
обслужване на гражданите и бизнеса чрез реализиране на информационна система
за достъп до пространствени данни“. За постигането й са дефинирани следните три
специфични цели:
1) Създаване на условия за публичен достъп до електронни услуги за
пространствени данни, чиито собственик е МО. Тази специфична цел допринася за
качественото осигуряване на потребителите (целевите групи) с геоинформационни
материали и пространствени данни. Специфичната цел е в съответствие на Закона
за достъп до пространствени данни (ЗДПД), който урежда изграждането,
поддържането и използването на инфраструктура за предоставяне на информация и
услуги за пространствени данни от органите на изпълнителната власт, които по
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силата на нормативен акт събират, създават и поддържат актуализирани бази от
пространствени данни.
2) Хармонизиране на пространствените данни и осигуряване на оперативна
съвместимост на електронния обмен между системата на МО и Националния портал
за пространствени данни. Част от масивите с пространствени данни на ведомствата
се поддържат и актуализират чрез географски информационни системи, настроени
за услуги в зависимост от ведомствените нужди. Друга част от пространствените
данни са в различни формати и таблици, които се нуждаят от преструктуриране. С
реализирането на тази специфична цел ще се осигури съвместимост на обменяните
масиви от пространствени данни и услуги от страна на Министерството на отбраната
с Националния портал за пространствени данни, в съответствие с Чл. 4. (5) от ЗДПД.
3) Удовлетворяване на изискванията на директива 2007/2/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета на Европа за създаване на инфраструктура за
пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE). Изпълнението на
тази специфична цел ще допринесе за изпълнение на поетите ангажименти от
Република България, като държава-членка на Европейския съюз, да участва при
създаването на инфраструктура за пространствена информация в Европейската
общност. Тази специфична цел е в унисон с основните приоритети, заложени в
Пътната карта за е-управление, Закона за достъп до пространствени данни и
Регламентите на Европейската комисия за прилагане на Директива 2007/2/ЕО
(INSPIRE). Наред с тези задачи, при изпълнението на сключения договор № 12-322/18.01.2013 г. между МО и Министерство на финансите, се откроиха доста
предизвикателства при осъществяването на първи проект, финансиран по ОПАК.
Една част от тях са предвидими за такъв тип проекти, други са неочаквани, а за
някои от разгледаните ефектът е с натрупване. В следващата част на доклада са
представени основните фактори, влияещи на планираните дейности.
2.

Основни предизвикателства

Управлението на проекти е съвкупност от процеси, потенциален източник на
предизвикателства. Те обикновено се проявяват, когато проектният екип трябва
бързо да се адаптира към променящите се условия, свързани най-често с
доставките на услуги и/или приложения, промяната на правилата, промяната на
инфраструктурата и изискванията към системната поддръжка, подсигуряването на
качеството на проекта, оценката на изпълнението и др.
Очевидно е, че колкото по-малък опит има бенефициентът, толкова повече са
предизвикателствата, пред които е изправен. За да е успешен проектът, е важно
членовете на екипа да притежават необходимия опит и способности за организиране
на бързи и адекватни действия при възникване на непредвидени ситуации, отлично
да познават нормативната и законова база, спецификите във функционалните
области и особеностите на организациите, да познават и умеят да използват
подходящите инструменти за преодоляването на възникналите трудности, да
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притежават самочувствие и увереност, да умеят да печелят симпатиите и
подкрепата на ръководството.
2.1. Предизвикателства при управлението на интегрираността на проекта
Управлението на интегрираността на проекта включва отделните проектни
процеси, насочени към осигуряване на подходящо координиране на различните
елементи в интерес на постигане на поставените цели [1].
Основното предизвикателство пред проектния екип в тази област се свързва с
преодоляването на наложилото се мнение във ведомството, че не съществуват
възможности за финансиране на проекти по Структурните европейски фондове за
постигането на способности в отбраната. В това число бяха включвани и проекти,
свързани с администрацията на МО. Този скептицизъм беше преодолян чрез
формиране на идея, на базата на която беше разработено конкретно проектно
предложение, отразяващо принципите за развитието на електронното управление.
Идеята беше широко популяризирана на всички управленски нива. Доказателство за
качеството на проекта беше неговото финансово осигуряване от Оперативна
програма „Административен капацитет“.
Няколко месеца по-късно в МО беше разработено второ проектно
предложение, свързано с повишаването на квалификацията на служителите от
администрацията на Министерството на отбраната (МО) в курсове, модули и
семинари в страната. Основната цел на този проект беше усъвършенстване на
административния капацитет на Министерството на отбраната чрез обучение на
служителите му в курсове по професионални области. Това проектно предложение
също беше финансирано от Оперативна програма „Административен капацитет“,
което се оказа поредният аргумент в полза на участието на ведомството в
процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативни
програми.
Друго основно предизвикателство при управлението на интегрираността на
проекта, са наложените ограничения от Управляващия орган (УО) на ОПАК,
свързани с планирането на разходите на проекта по бюджетните направления.
Изискванията за допустимост на разходите са регламентирани със следните
документи:
•
Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 относно определянето на общи
разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и
Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999;
•
Регламент на Европейския парламент и Съвета (ЕО) № 1081/2006 за
Европейския социален фонд;
•
ПМС № 62/21.03.2007 г. (доп., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 13.12.2011
г.) за приемане на национални правила за допустимост на разходите по
оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния
фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.;
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•
ПМС № 231/20.09.2007 г. (изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 25.10.2011 г., в сила от
25.10.2011 г.) за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския
социален фонд, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.;
•
ПМС № 236/27.09.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на
разходите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
Българската икономика 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за
регионално развитие, във връзка с чл. 9 от ПМС № 231/20.09.2007 г.
Съгласно спуснатите насоки от УО на ОПАК, ограниченията на разходите са
свързани с осигуряването на:
•
задължителната дейност за информация и публичност по изпълнението на
проекта – не повече от 10% от общите допустими разходи от целия бюджет по
проекта;
•
разходи за задължителен одит при проекти на стойност над 200 000 лв. в
размер до 1% от общите допустими разходи от целия бюджет по проекта;
•
допустими преки разходи по правилата на ЕФРР (финансиране по допълващ
начин) до 10 % от общия размер на средствата за проекта. Това са разходи за; 1)
закупуване на хардуер, оборудване и др., които имат натурално-веществена форма
и могат да бъдат използвани за повече от една календарна година; 2) разходи за
закупуване на нематериални активи като програмни продукти и лицензи;
•
допустими разходи за организация и управление в размер на не повече от
10% от общите допустими разходи от целия бюджет по проекта.
В случаите, в които за целите на проекта е необходимо използването на опит
от други държави членки, разходите трябва да са до 5% от общите допустими
разходи по проекта
Тези ограничения в значителна степен лимитираха проектния екип при
дефинирането на обхвата на проекта, изготвянето на графика за изпълнението на
дейностите, изготвянето на проектния план и формирането на бюджета.
Потенциални проблеми, в следствие на тези ограничения, са случаите при
реализиране на икономии от средства при изпълнението на проектните дейности.
Реализирането на икономии дори само в едно от направленията на бюджетните
разходи може да доведе до пропорционално намаляване на средствата и в
останалите пера от бюджета 1, което може да наруши зададените процентни прагове.
Това важи особено в случаите, когато екипът е бюждетирал проектните разходи в
близки граници до поставените процентни ограничения.
В настоящия проект, десет процентното ограничение за допустимост на
преките разходи по правилата на ЕФРР се оказа едно от сериозните
предизвикателства, застрашаващи достигането на проектните цели. Възможните
решения пред екипа бяха: 1) обединяване на свързаните дейности в една
обществена поръчка и изпълнението им от един и същ изпълнител или консорциум
1

Тези, които са с процентни ограничения от общата реализирана стойност на проекта.
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от изпълнители; 2) използване на възможността за релокиране на финансови
средства по направления на разходите, в случаите когато това е възможно.
2.2. Предизвикателства при управлението на обхвата на проекта
Управлението на обхвата на проекта съдържа отделни проектни процеси,
насочени към осигуряване на това, проектът да включва всички необходими за
успешната му реализация дейности. Основно това са определяне на целите на
проекта, синхронизирането им с целите на оперативната програма, определяне на
целевата група и събиране на всички съпътстващи документи за кандидатстването.
Изборът на оперативна програма, която да съвпада с целите на проектанта
идея е едно от предизвикателствата в тази област. За целта са направени
проучване и избор на най-подходящата от седемте оперативни програми на
Република България*, финансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС.
Задължение на бенефициента е познаването на всички съществуващи програми и
открити процедури към момента, с цел избягване на дублиране на дейности и/или
двойно финансиране. Особеното тук, е че не съществува единна база данни за
реализираните проекти .
2.3. Предизвикателства при управлението на времето за реализирането
на проекта
Управлението на времето за реализиране на проекта включва процеси, по
дефиниране на проектните дейности, в това число определяне на
последователността на дейностите, оценяване на продължителността на
дейностите и разработване на план-график на проекта.
Основното предизвикателство при управлението на времето за реализиране
на проекта са вътрешните процеси и правила във ведомствата и организациите
имащи отношение към него.
Планирането е един от най-мощните инструменти на тайм мениджмънта.
Спецификата на проекта на МО е такава, че от страна на проектния екип не могат да
бъдат предвидени напълно всички фактори, които могат да повлияят на
продължителността на дадена дейност от проекта. Случва се да възникнат
извънредни ситуации, във връзка с една или друга дейност, за разрешаването на
която трябва да бъдат използвани различни подходи и да бъдат привлечени
допълнителни ресурси. Прогнозирането на подобни ситуации не винаги е възможно,
затова именно при планирането на ключовите дейности, оценени като рискови за
проекта, бяха оставени свободни времеви “прозорци”.
По отношение на самото планиране, проектният екип се фокусира върху
ключовите задачи и свързаните с изпълнението им проектни срокове, за някои от тях
с предвиден резерв от време. В работен порядък бяха усвоени и използвани
*

Към 2011 г. това са ОП „Транспорт”, ОП „Околна среда”, ОП „Регионално развитие”, ОП
„Конкурентноспособност”, ОП „Техническа помощ”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Административен
капацитет”.
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специализирани автоматизирани системи за планиране - софтуер за управление на
проекти, електронен календар с помощта на които бяха обвързвани проектните
дейности със зададеното за изпълнението им време и ресурсите за тяхното
изпълнение.
2.4. Предизвикателства при управлението на проектните разходи
Управлението на проектните разходи включва планиране на ресурсите,
прогнозиране и оценяване на проектните разходи и бюджетиране съобразно
процентните ограничения на процедурата на ОПАК.
Основното предизвикателство в това направление произтича от разликите
между прогнозните стойности на разходите, при изготвянето на проектното
предложение и реално направените при изпълнението. Условната вероятност за
началното допускане, на базата на което се формира бюджета, води до частична
вероятност за успешна реализация на целия проект. Обикновено при бюджетиране
на преките разходи, които са директно съотносими към дейностите по съответния
проект и са извършени изцяло само за изпълнението на конкретния проект, се
вземат предвид индикативни оферти от фирми в областта. Процесът на изпълнение
протича след оценката и финансирането на проекта, което обикновено се случва
между 5 и 9 месеца по-късно. Процедурите по Закона за обществените поръчки за
избор на изпълнител по дейностите от проекта се провеждат след още няколко
месеца и на тях се явяват различни фирми от подалите индикативните. Разбира се с
оферти, с коренно различни условия и цени. От друга страна, налагането на редица
ограничения от страна на управляващия орган при прилагане на критерия за оценка
„икономически най-изгодна оферта” и адекватното им съвместяване в методиките за
оценка на офертите от страна на бенефициента в определени случаи може да се
окаже основната причина за трансформиране на методиката на поръчката до
критерия „най-ниска цена”. Това увеличава риска за реализирането на проекта
поради реалната възможност за драстично разминаване в цената на услугата,
предмет на обществената поръчка. В следствие на това може да се стигне до
промяна на общата стойност на проекта и до нарушаване на поставените процентни
ограничения, което от своя страна би застрашило постигането на поставените цели.
При бюжетирането на непреките разходи, липсва механизъм, отразяващ
изискванията за реална часовата ставка, която е различна в различните месеци. При
промяна на основните възнаграждения на екипа не следва автоматична промяна на
тези ставки, въз основа на които се изчислява възнаграждението на участниците.
Известна неяснота внасят действащите ПМС 62/2007 и ПМС 330/05.12.2011 г., както
и указанията УК-1/25.01.2012 г. на ОПАК, където има неясноти за начина на
изчисляване на разходите за възнаграждения на служителите в администрацията.
Липсват и указания за особените категории служители, каквито се явяват
военнослужещите. В случая разходът (в лв.) на участниците в проекта е определен
въз основа средното годишно брутно възнаграждение на всеки служител.
Настъпилите промени в нормативната уредба (ПМС 129/29.06.2012 г. за държавните
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служители и ПМС 13/18.01.2013 г. и чл. 69 от кодекса за социално осигуряване за
военнослужещите) доведоха до изравняване на брутните с основните
възнаграждения на държавните служители, но не и на военнослужещите. Това
доведе до значително намаляване на часовите ставки при последните и до
генериране на напрежение в колектива.
Друго предизвикателство при управлението на проектните разходи са
финансовите корекции от страна на Управляващия орган. Корекциите се прилагат
при констатиране на нередности, свързани с процедурите основно по: 1)
възлагането на обществени поръчки по проекти, съфинансирани със средства от
Структурните фондове, Кохезионния фонд на ЕС, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, за програмния
период 2007 – 2013 г.; 2) определянето на изпълнител от страна на бенефициенти
на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС,
Програма ФАР на ЕС и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство - за случаите, когато бенефициентът не се явява възложител на
обществена поръчка; 3) изпълнението на дейностите за информация и публичност.
Много често бенефициентите пренебрегват риска от сбъдването на събития,
които биха довели до налагането на финансови корекции по проектите и не
планират допълнителни средства от собствените си бюджети за компенсирането им.
За минимизирането на този риск в МО беше разкрита Подпрограма 9.1.2
”Оперативни програми” в програмната структура на МО, която да обслужва проекта.
По нея постъпват авансовите и верифицираните средства от МФ. Допълнително в
раздел II на Единния финансов план за материално-техническо осигуряване (ЕФП на
МПО) на МО, по Програма 9.1.2, § 8803 „Средства за разпореждане
предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки” бяха разкрити 6 нови позиции в
съответствие с дейностите от проекта. Разбира от голямо значение е разбирането
на ръководството на ведомството по разходването на такива средства от
собствените бюджети.
2.5. Предизвикателства при управлението на качеството на проекта
Предизвикателства при управлението на качеството на проекта са свързани с
определянето на стандартите, които трябва да осигурят качеството на крайния
продукт от реализирането на проекта. В Министерството на отбраната са приети
следните документи, с които се определят условията и редът за осъществяване на
управлението на жизнения цикъл на отбранителните продукти в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия, както и фазите му: 1) Правилник за управление на жизнения
цикъл на отбранителните продукти П-7/19.08.2011 г.; 2) БДС В 40094 – 91; 3) БДС В
40095 – 91. Правилникът за управление на жизнения цикъл на отбранителните
продукти не е съобразен със спецификите при управлението на проекти,
финансирани от европейски фондове и не съдържа условия за облекчаването на
екипите за управление на подобни проекти. Това в повечето случаи оказва влияние
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на времето за реализирането на проекта, което може да доведе до стартиране на
допълнителни процедури по неговото удължаване или спиране.
2.6. Предизвикателства при управлението на човешките ресурси
на проекта
Управлението на човешки ресурси е най-отговорната част от цялостното
управление на проекта, тъй като най-трудно за планиране е човешкото поведение.
Всеки проект е специфичен и зависи от различен брой участници, срокове, стойност,
сложност. Това е и основната причина да не съществува универсален подход в
управлението на човешките ресурси при планирането и изпълнението на проектите.
МО няма голям опит и изградени механизми за управлението на Европейски
проекти. Няма създадена отделна структура или „спонсор”, които да отговарят за
управлението на портфолиото на проектите с европейско финансиране. Приет е
подходът за формиране на проектни екипи за различните проекти, с участието на
специалисти от ведомството по компетентност. За конкретния проект, договор № 1232-2/18.01.2013 г. беше създаден Интегриран проектен екип, състоящ се от екип за
управление и екип за изпълнение. На участниците са разписани дейностите, които
трябва да извършат, задълженията и отговорностите, променени са длъжностните
им характеристики, указани са броя часове и в кои дейности всеки от тях трябва да
участва. Това разбира се не са достатъчните условия за изграждане на доверие в
членовете на колектива. Чисто формалният подход за привличане на експерти, без
да споделят идеята и без да са облекчени от ежедневните задължения води до
формални резултати.
Друго предизвикателство е текучеството на членовете от екипа. Смяната на
член от екипа за управление е „съществена” промяна по силата на сключения
договор и се извършва чрез подписване на допълнително споразумение към
договора по взаимно съгласие на двете страни или с изменение на заповедта за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Изменението не може да
нарушава
условията,
съществуващи
към
момента на
сключване
на
договора/подписване на заповедта, и равното третиране на бенефициентите. От
своя страна този акт изисква определено време, за изготвянето на анекса от страна
на възложителя, съгласуването и подписването му от страна на бенефициента.
Необосновани и прибързани решения свързани със смяната на член на
проектния екип, извън волята и контрола на екипа за управление, поставят
изпълнението на проекта в допълнителен риск, авторитета на ръководителя на
изпитание и нарушават изграденото доверие между членовете на екипа. Това е една
от причините за нарушаването на комуникациите и тяхната ниска ефективност.
Екипът за управление на проект № 12-32-2/18.01.2013 г. следи измененията и
работи проактивно за избягването на подобни проблеми, извършва ситуационни
анализи по управлението на проекта, за да гарантира ясни, точни, конкретни
резултати по всяка задача. При промени в условията, същите се обсъждат в екипа и
се търси одобрението на всички, което не във всички случаи е постижимо. При
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начертаната перспектива по изпълнението на дейностите от проекта се следи за
отклонение от поставената цел, като периодично се идентифицират новите
предизвикателства и се търсят пътища за тяхното преодоляване.
2.7. Предизвикателства при управлението на комуникациите за проекта
Предизвикателствата при управлението на комуникациите за проекта се
свързват обикновено с работата на екипа с:
външни организации и фирми.
вътрешните (ведомствени) комуникации.
Пред екипа за управление на този първи за МО проект по ОПАК съществуват
множество въпроси за изясняване. Липсата на интегрираност и изолираното
разглеждане на даден проблем в един аспект, без да се търсят взаимовръзките и
възможните последици за изпълнението на проекта като цяло, водят до формално
давани становища и до неефективни решения. Самите експерти спазват законовите
разпоредби, много от които водят до противоречия по същество. Разрешаването на
даден проблем често зависи от съгласуването с други звена в МО, а когато е
необходимо разрешение от УО на ОПАК, се изисква предварително запитване (с
официални писма), след което се предприемат действия. Процедурите по
съгласуване и комуникация на хартия като цяло водят до забавяне и
формализиране. При възникване на жалби, определения и/или решения от страна
на АОП или КЗК, задължителното уведомяване от тяхна страна се прави в края на
работната седмица, като срокът за отговор тече в календарни дни, което е
допълнителен риск за навременно и адекватно ответно действие.
Друго предизвикателство е изискването за документиране и доказване на
всяко действие или извършена работа по проекта. Въпреки разбирането на
необходимостта от адекватно проследяване и последващи проверки на работата по
проекта, едва ли дублирането на всяка една среща, заседание, разговор или
проведена процедура с документирани протоколи и присъствени списъци, заверени
копия на хартиен носител и повторни отчети на вече представени доказателства,
допринася за изпълнението на проекта с грижата на добър стопанин.
Документирането на разходи за телефон, например, съгласно Ръководството
за бенефициенти включва „Заповед за ползване на определени телефонни номера,
лицата ползващи съответните номера и определен лимит за всеки телефонен
номер“, „Телефонни сметки (извлечения)“, фактура, касова бележка, разходен ордер
и/или банково бордеро, както и да се направи ясно разделение между общите
разходи на бенефициента и тези, направени за целите на проекта. Така, в резултат,
се предпочита провеждането на телефонни разговори да е за собствена сметка,
вместо да се изгуби време, нерви и хартия за доказване на тези разговори. А много
често, когато случаят е спешен, се прибягва до разговори по лични средства за
комуникация.
Особено предизвикателство за екипа се явява и обстоятелството, че
получаването на положително становище от АОП или УО на ОПАК по дадена
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процедура, не е гаранция за законосъобразност. Крайната отговорност винаги
остава единствено за бенефициента.
2.8. Предизвикателства при управлението на доставките за проекта
Едно от най-сериозните предизвикателства е свързано с провеждането на
процедурите по закона за обществените поръчки (ЗОП). Проектът на МО е свързан с
изборът на пет фирми-изпълнителки. За реализирането на проекта се предвижда
провеждането на 3 процедури за избор на изпълнител с публична покана и 2 открити
процедури. Предизвикателствата в тази област са основни фактори за промяната на
времето за реализирането на проекта.
Поради зависимостта на дейностите от провеждането на откритите процедури
по ЗОП (съгласно закона) изпълнението на проекта и планирането на времето
остава извън възможностите на екипа за управление. Често забавянето на една
процедура, с допустимите от закона възможности за обжалване на етап обявяване
на документацията, на етап избор на изпълнител и на последващи етапи, влече
след себе си каскадно забавяне на останалите дейности от проекта.
Като доста специфично предизвикателство за централните администрации се
явява и изискването за обединяване на процедурите със сходен предмет за цялата
година. Когато дори малка по размер поръчка се обяви в края на календарната
година, рискът тя да надхвърли праговете по ЗОП, при обединяване на всички
останали с подобен предмет за една календарна година, е значителен.
2.9. Предизвикателства при управлението на проектния риск
Основните предизвикателства в тази област се свързват определянето на
възможните рискови събития, които възпрепятстват успешното и качествено
изпълнение на проект № 12-32-2/18.01.2013 г. При разработката на анализа са
използвани елементи от теорията на управлението на риска, съдържащи дейностите
по идентифициране, анализ, противодействие, мониторинг и проследяване на
проектния риск. Като методическа основа е използван документът „Модел за
управление на риска при планиране на отбраната и въоръжените сили”, утвърден
със заповед № 280/11.05.2011 г. на министъра на отбраната на Република България.
Определянето на елементите на риска – вероятност, експозиция (честота) и
последици, е извършено с лингвистични, качествени термини, с помощта на
експерти. Измерването на риска е базирано на качествени подходи.
Резултатите от оценката на риска са представени в Приложение 1.
Допълнително е изготвен документ с препоръчителните мерки за управление на
идентифицираните рискови събития.
3.

Заключение

С кандидатстването по ОПАК, Министерството на отбраната се включи в
процеса на модернизация на държавната администрация, който е неразривно
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свързан с подобряване на административното обслужване. Чрез одобреният за
безвъзмездно финансиране проект, пред МО се откри уникалната възможност за
предоставяне на нови е-услуги на гражданите, администрациите и бизнеса.
Удовлетворяването на нуждите на потребителите изисква не само надграждане на
традиционните форми за връзка и обмен на информация между администрациите,
но и постоянно търсене и развитие на нови форми за предоставяне на информация
и услуги.
Въпреки представените в доклада предизвикателства по управление на
прокета, екипът полага всички усилия да изпълни заложените цели качествено и в
срок, с което да осъществи предоставянето на достъп до пространствените данни и
услуги на МО. Натрупаните знания за контекста, неявните знания, които са вградени
в целия процес по управление, доразвити с опита и в течение на времето, са
уникални и дават стратегическо предимство на организацията.
Статистически погледнато, голяма част от проектите се провалят поради
недостиг на финансови средства, рязко разминаване във времето за изпълнение,
съществени различия в обхвата, липсата на опит, в следствие на което резултатът е
коренно различен от заложения в проекта.
Успехът зависи както от компетенциите на проектния екип, така и от зрелостта
на организацията по отношение на прилаганата методика, процедури и средства за
управление на проекти. Зрелостта на организацията се измерва и по степента на
разбиране, което има висшето ръководство за необходимостта от прилагане на
съвременни научни методи и подходи за управление. Всестранната подготовка и
институционализирането на структуриран подход за управление на проекти във МО
е ключът към успеха в това начинание.
Използвана литература:
Георгиев, Тимева Е., „Управление на проекти. Същност, съдържание, процеси,
взаимодействие“, Военно издателство ЕООД, София, 2006 г.
Тимчев, М., „Теорията финансовия бизнес анализ на равнището на
съвременните икономически реалности (наукометрия, научна парадигма и бизнес
метрика)”, Научна конференция с международно участие “Авангардни научни
инструменти в управлението‘2010 (VSIM:10), 10.09.2010 – 14.09.2010, гр. Равда,
ISSN 1314-0582, София, том 3, 2010 г.
Каплан Р., Д.Нортън, „Балансирана система от показатели за ефективност –
как да превърнем стратегията в действие“, (The Balanced Scorecard: Translating
Strategy into Action), С, изд.”Класика и Стил” ООД, 2005 г.
Александрова М. „Управление на портфолио от
възможности за приложение”; http://research.unwe.bg/br10/
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Приложение 1
ОЦЕНКА НА РИСКА
В таблица 1 на приложението подробно са представени рисковите събития,
застрашаващи изпълнението на проекта, а в таблица 2 са нанесени
препоръчителните мерки за тяхното управление 1.
Таблица 1.
1. Задача:
2. Дата/Час Група: ИПЕ
3. Дата на попълване:
„Оценка на риска за проект 12-32-2/18.01.2013 18.07.2013 г. Начало: 09.30 Край: 18.07.2013 г.
г. на МО с МФ с наименование: „Изграждане на 17.30
информационна система за предоставяне на
публичен достъп до пространствените данни
и услуги на Министерството на отбраната”
4. Попълнил: подп. Иво Георгиев Радулов, главен експерт в отдел „Операционен анализ”, дирекция
„Стратегическо планиране” – МО, Координатор на проекта
(Звание, Име, Презиме, Фамилия, Заемана длъжност)
Класифи
Експозиция Последици
Риск (Р)
Вид риск
Вероятност (В)
-кация
(Е)
(П)
Р=В*Е*П
(степен)
5
6
7
8
9
10
I. Институционален
1.1 Недостатъчна
Малко вероятно Непрекъснато- Опасни (15,0)
(75) Умерен рискIII
политическа воля в
(0,5)
през цялото
необходими са
управленското ниво на МО за
време (10.0)
мерки за намаподкрепа на проекта.
ляването му
1.2. Лоша комуникация в
Средна
Достатъчно
Малки (1,0)
(30,0) Приемлив,
II
звената на УО на ОПАК, с
(5,0)
висока (6,0)
неголям риск - некоито ИПЕ комуникира.
обходимо е внимание
1.3. Лоша синхронизация
Над средната
Много ниска Значителни (3,0)
(21) Приемлив,
II
между институциите (МО и
(7,0)
(1,0)
неголям риск - неМФ) поради различия във
обходимо е внимавътрешните им правила.
ние
II. Нормативно-документален
2.1. Забавяне на процеса по Висока
Достатъчно
Сериозни (7,0) –
(420,0) Висок рискV
съгласуване на документите (10,0)
висока (6,0)
Забавяне на
прекратяване на
и договорите по проекта.
проекта
дейността до
отстраняване на
риска
2.2. Забавяне на
Малко вероятна Твърде ниска Сериозни (7,0)
(1,75)
I
разработването на вътрешно (0,5)
(0,5)
Незначителен,
нормативните документи.
твърде ограничен
риск
III. Програмно-финансов
3.1. Липса на воля за
Възможна в
Непрекъснато- Опасни (15,0).
(150,0) Умерен
III
промяна в програмната
определени
през цялото
риск- необходими
структура за ресурсното
случаи (1,0)
работно време
са мерки за намаосигуряване на проекта.
(10,0)
ляването му
3.2. Забавяне на
Средна
Достатъчно
Значителни (3,0)
(90,0) Умерен рискIII
заплащането/верификацията (5,0)
висока (6,0)
необходими са
от страна на УО на ОПАК.
мерки за намаляването му
3.3 Недостатъчни финансови Над средната
Ниска (2,0)
Опасни (15,0)
(210,0) Сериозен
IV
средства от бюджета на МО (7,0)
риск-следва
за обезпечаване изпълнезабавно
нението на договорите при
предприемане на
забава на плащане от ОПАК.
мерки
3.4. Загуба на финансови
Висока (10,0)
Много висока Сериозни (7,0)
(560,0) ) Висок
V
средства при евентуална
(8,0)
риск-прекратяване
корекция от УО на ОПАК.
на дейността до
отстраняване на
риска
1

по Приложения 4 и 5 на „Модел за управление на риска при планирането на отбраната и въоръжените сили”,
приет със заповед № 280/11.05.2011 г. на министъра на отбраната на Република България
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IV. Организационен
4.1. Лоша екипност.

4.2. Недостатъчни
управленски умения на
ръководителя на проекта.
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Средна (3,0)

Опасни (15,0)

(225,0) ) Сериозен
риск-следва
незабавно
предприемане на
мерки

IV

Средна (5,0)

Достатъчно
висока (6,0)

Значителни (3,0)

III

Средна (5,0)

Средна (3,0)

Сериозни (7,0)

(90,0) Умерен рискнеобходими са
мерки за намаляването му
(105,0) Умерен
риск- необходими
са мерки за намаляването му
(7,0) Незначителен,
твърде ограничен
риск
(90,0) Умерен рискнеобходими са
мерки за намаляването му
(90,0) Умерен рискнеобходими са
мерки за намаляването му
(294,0) Сериозен
риск-следва
незабавно
предприемане на
мерки

4.3. Текучество в екипа.

Възможна в
определени
случаи (1,0)
4.4. Съпротива от персонала Висока (10,0)
на дирекции и звена от МО.

Твърде ниска Сериозни (7,0)
(1,0)
Средна (3,0)

Значителни (3,0)

4.5. Ниска мотивация на
служителите за реализация
на проекта.

Средна (5,0)

Достатъчно
висока (6,0)

Значителни (3,0)

4.6. Липса на опит на
служителите от проектния
екип.

Над средната
(7,0)

Достатъчно
висока (6,0)

Сериозни (7,0)

V. По провеждане на процедури по ЗОП и работа с фирми
5.1. Избор на неподходяща Средна (5,0)
Средна (3,0) Опасни (15,0)
фирма за разработването на
документациите за
провеждане на процедури по
ЗОП.
5.2. Предпоставки за
Висока (10,0)
Много Висока Опасни (15,0)
обжалване при провеждането
(8,0)
на открити процедури за
обществени поръчки.
5.3. Проблеми при
Над средната
провеждането на процедури (7,0)
за обществени поръчки чрез
публична покана.

Средна (3,0)

Опасни (15,0)

5.4. Недостатъчна
информация за провеждане
на процедурите.

Средна (3,0)

Опасни (15,0)

Средна (3,0)

Опасни (15,0)

Средна (3,0)

Опасни (15,0)

Средна (3,0)

Сериозни (7,0)

Средна (5,0)

5.5. Оказване на въздействие Над средната
върху членове на екипа от
(7,0)
страна на заинтересовани
фирми и свързани с тези
фирми началници и
ръководители на
ведомството.
5.6. Избор на свързана
Средна (5,0)
фирма за разработването на
документациите за
провеждане на процедурите
по ЗОП.
5.7. Попадане на свързано с Средна (5,0)
фирми лице в проектния
екип.

III

I
III

III

IV

(225,0) Сериозен
риск-следва
незабавно
предприемане на
мерки
(1200,0) Висок рискпрекратяване на
дейността до
отстраняване на
риска
(315,0) Сериозен
риск-следва
незабавно
предприемане на
мерки
(225,0) Приемлив,
неголям риск - необходимо е внимание
(315,0) Сериозен
риск-следва
незабавно
предприемане на
мерки

IV

(225,0) Сериозен
риск-следва
незабавно
предприемане на
мерки
(105,0) Умерен
риск- необходими
са мерки за намаляването му

IV

V

IV

II

IV

III
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“ДИГИТАЛНА” (ПЛОСКА) ДЕМОКРАЦИЯ
доц. д-р Петър Димитров, гл. ас. Георги Зеленков
DIGITAL DEMOCRACY
Assoc. Professor, PhD Petar Dimitrov, George Zelenkov
“Който прави мирната революия невъзможна,
ще направи насилствената неизбежна”
Джон Фицджералд Кенеди

Безпрецедентна ситуация
През последните години традиционната демокрация има сериозни проблеми,
с които не може да се справи в рамките на класическия модел на своята
организация и функциониране. Достатъчно е да напомним за „ляво-десните”
правителства в редица „стари” демокрации (Германия, Австрия, Гърция и др.), за
„арабската пролет”, която, вместо да се ориентира към класическата демокрация, се
ислямизира, за популистките десни правителства в Италия и Унгария, за
бюджетната криза в САЩ, която застраши световната стабилност и т.н. Тази криза
не подмина и България. След като в началото на годината енергийният гняв на
хората помете дясното правителство и се проведоха парламентарни избори имаше
всички основания да се очаква успокояване и стабилизиране на обстановката. Но
това не се случва. Естествено, възниква въпросът защо?
Традиционната демокрация функционира чрез избрани представители. Но
след последните избори огромни маси от протестиращи искат смяна на
управляващите, без да предлагат алтернатива.Това не е анархизъм, тъй като хората
не са против държавата и държавността, а против собствените им представители
във властта; Според нас за първи път суверенът иска да управлява не чрез
представители, не чрез кумири и лидери, а лично! Причината е в новата техникотехнологична база на обществото. Най-важните проблеми и инициативи вече се
генерират не от изборните органи на властта, а директно от хората - в Интернет,
Фейсбук, Туитър. Компютрите и интернет създадоха реални възможности за
директно и оперативно участие на хората в управлението. Решения, за които порано бяха необходими месеци, сега могат да се вземат за часове и дори минути. И
най-важното: появи се техническа и технологична възможност хората да вземат тези
решения сами, без посредничеството на избрани представители.
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Необходимата промяна
Необходими са не просто промени в избирателния Кодекс, с които настървено
се занимава Парламентът, а промени в модела на функциониране на демокрацията,
в начина на участие на избирателите в избирателния процес и в самото управление.
Постепенно се налага искането избирателят да упражнява правото си на
власт директно (поне частично) - с помощта на съвременните технически средства и
технологии, като от представляван субект на властта стане неин реален субект на
властта;
Всичко това поставя на дневен ред въпроса за смяна на традиционната
“аналогова” демокрация (фиг.1) с “дигитална” (цифрова, плоска) демокрация (фиг.2).

„Аналоговата” демокрация безспорно има
недостатъци. Основните й предимства са свързани с:
•

своите

предимства,

но

и

Възможността във висока степен властта да се професионализира.

•
Тази “професия” изисква специални лични качества, образователна и
квалификационна подготовка и опит. Подобно на стотици други професии и тази не
би трябвало да допуска “случайни” хора, които нямат необходимите качества,
подготовка и опит.
•
“Гарант” за професионалния подбор на политиците би трябвало да бъдат
партиите, които носят съответната политическа, кадрова, морална и дори
финансова отговорност за действията и поведението на “своите” представители.
Недостатъците са свързани главно с неестествената властова йерархия и
реалното отделяне и дори противопоставяне на хората на властта:
1.
Разделя хората на управляващи и управлявани, на имащи власт и на лишени
от нея.
2.
Правото да избираш се отделя от правото да бъдеш избиран. И ако в момента
по Конституция действа всеобщо избирателно право (правото да избираш), в
никакъв случай няма всеобщо право да бъдеш избиран.
3.
Участието във властта е своеобразен ценз. Като правило отсяването се прави
от политическите партии, но се включват и други структури – на бизнеса, на
гражданското общество, дори на престъпността и др.
Въпросите, които поражда „аналоговата” демокрация
•

Защо някой трябва да ме представлява? Защо той, а не аз?

•
Имам ли “свой” представител във властта? Каква е личната ми властова
връзка с него? Защо него го пазят? От мен?!
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•
Какво мога да направя, когато не съм доволен от “моя” представител? Мога ли
да го сменя? Кога и как?
•
За какво са ни партиите? Може ли да се управлява държава без политически
партии?
•
Ако избирателите избират и отзовават своите представители без
посредничеството на политическите партии, каква ще бъде ролята на тези партии?
•
Кой ще разработва, ще отстоява и ще отговаря за програмите за управление и
развитие на обществото, ако ги няма партиите?
Най-неудобните въпроси са два:
•
Може ли политическата система на демокрацията да функционира без
избираеми предствители?
•

А без политически партии?

Според нас отговорът е категорично не! Да опитаме да си представим един
мажоритарно избран парламент, в който зад (или в някаква степен „над”) избраните
мажоритарно народни представители не стои никаква политическа партия, т.е. те не
са обединени нито от някаква програма, нито от национални предизборни
ангажименти, нито дри от някакакъв партиен морал и принципи. Да не говорим за
отсъствието на контрол от страна на партията върху конкретните депутати.
Единствените предизборни и следизборни ангажименти на народните избраници са
тези към техните избиратели, т.е. към местните интереси и потребности. Кой и как
ще съчетае тези разкъсани и често противоречащи си местни интереси с интересите
на нацията? В такъв „мажоритарен” парламент без представителство ще останат
именно националните интереси и ценности, които, по правило, са приоритет на
националните политически партии.

Решението
Допълване на действащата система на представителна демокрация (партии и
народни представители) с широко участие на избирателите във вземането на важни
за нацията решения: електронни избори, електронни референдуми, електронни
вотове на недоверие (на доверие), електронно отзоваване и смяна на народни
представители и др.
Принципният модел на „дигиталната” (плоска) демокрация е показан на фиг. 2.
В него на практика отсъства традиционната властова йерархия (т.е. системата е
„плоска”, в нея липсват йерархични властови зависимости, събектът на управление
на практика е и негов обект и обратно), въпреки че участниците са същите – обект
(субект) на управление, законодателната и изпълнителната власт.
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„Обектът на управление” е динамичен и включва всички, за които се отнася
едно или друго решение на законодателната и изпълнителната власт. По отношение
на едни решения в този обект са включени всички български граждани (Конституция,
голяма част от законите, част от решенията на Министерски съвет), а по отношение
на други в него участват само онези български граждани, за които се отнася
решението (например всички водачи на МПС, част от данъкоплатците, всички
пенсионери и пр.).
Законодателната власт също е динамична. Тя запазва своите
представителни органи (народно събрание, общински съвети, евентуално областни
съвети), но те имат ограничени пълномощия и реално не са субект на властта.
Автентичен субект на властта са гражданите, които са ги избрали и са им
делегирали част от пълномощията си по вземане на решения. Тези граждани са в
правото си във всеки момент да се включат пряко в процеса на вземане на решения
(през Мрежата), като се откажат от посредничеството на съответните представители
(депутати, съветници).
Изпълнителната власт в „аналоговия” модел на управление е представител
на законодателната власт. В дигиталния модел няма пречка тази „власт” да се
избира (или поне утвърждава и освобождава) директно от суверена – чрез пряко
гласуване в Мрежата. Суверенът може да участва пряко и в приемането на найважните решения на изпълнителната власт. В този смисъл изпълнителната власт
също е динамична и не се свежда само до избраните органи и длъжностни лица
(министри, областни управлители, кметове и пр.). Във вземането на особено важни
за нацията решения практически може да се включи цялата нация, т. е.
изпълнителната власт престава да бъде „представителна” и решенията се вземат
директно от суверена.
При „дигиталната демокрация” няма истинска властова йерархия. Найважните решения се вземат от хората, които трябва да ги изпълняват. Субектът на
властта е и неин обект. Това в никакъв случай не означава безвластие. Решенията
трябва да се изпълняват, а законите да се спазват. Запазва се и възможността за
властова принуда. Но това е принуда на мнозинството (което взема съответното
решение) над малцинството (което е против), а не принуда на „представителите” над
представляваните.
По-долу е направен опит да се очертае общата рамка с основните, възможни
форми на дигиталната демокрация. В нея са включени и някои организационнотехнологични аспекти.
Електронни избори
•

Всеки избирател има уникален избирателен код;

•
Кодът се записва по електоронен път в личната му карта и е защитен от
произволен достъп;
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•
Гласуването става след поставяне на личната карта в специален електронен
четец на компютъра.
Нива на представителност:
•

СУВЕРЕН – сувкупността на имащите право на глас

•
НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: представляват суверена, избират се и се
отзовават от него
•
НАРОДНО СЪБРАНИЕ: няма директен избор от суверена, но може да се
вгради опция за разпускане от суверена (електронен вот на недоверие)
•
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ: избира се и се отзовава от НС, но може да се вгради
опция за директно избиране и отзоваване от суверена.
•
ОБЛАСТНИ СЪВЕТНИЦИ: избират се чрез мажоритарен (или смесен) избор с
определен мандат. Представляват суверена от съответната област, избират се и
могат да бъдат отзовавани предсрочно от него.
•
ОБЛАСТНО СЪБРАНИЕ: съставя се от избраните областни представители с
мандат. Може да бъде разпуснато предсрочно от суверена (електронен вот на
недоверие).
•
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ: избира се с мандат чрез пряк електронен избор от
суверена. Може да бъде освободен предсрочно чрез електронен вот на недоверие.
•
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: избират се с мандат; представляват суверена от
съответната община, избират се и могат да бъдат отзовани предсрочно от него.
•
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ. Формира се от избраните общински съветници с
определен мандат, с опция за предсрочно разпускане от суверена (електронен вот
на недоверие).
•
ОБЩИНСКИ КМЕТ И КМЕТ НА НАСЕЛЕНО МЯСТО. Избира се с мандат.
Може да бъде отзован предсрочно по искане на суверена.
Електронно гласуване
•
Първоначално се осъществява в традиционни
оборудвани с необходимите технически средства;

избирателни

секции,

•
Избирателят поставя личната си карта в електронен четец и гласува чрез
компютър;
•
При успешно гласуване компютърът разпечатва протокол за успешно
гласуване. При неуспешно гласуване процедурата се повтаря или избирателят
гласува по традиционния начин ( с бюлетина). Впоследствие данните се набират и
въвеждат от оператор;
•
Всички избиратели, които са гласували успешно през мрежата, получават
удостоверение и допуск за електронно гласуване, т.е. право да гласуват от всеки
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компютър, включен в мрежата (гласуване “у дома”) и оборудван със съответния
електронен четец и всички необходими за гласуването технически устройства;
•
Избирателите без такъв допуск продължават да гласуват по традиционния
начин – в избирателни секции с бюлетини.
Нива на електронно гласуване
•
НАЦИОНАЛНО: гласуването се организира и ръководи директно от ЦИК. Тъй
като гласуването е електронно и лично, РИК и ОИК нямат правомощия и
отговорности.
•
РЕГИОНАЛНО: организира се и се ръководи от РИК. При въвеждане на
регионално ниво на управление организира и провежда изборите за местен
парламент и областен управител
•
ОБЩИНСКО: организира се и се ръководи от ОИК. Провежда всички местни
избори в общината.
Елетронен избор на мажоритарен депутат
•

ГЛАСУВАНЕ: електронно, по Интернет.

•
ИЗБОР: мажоритарен (системата може да бъде и смесена – мажоритарнопропорционална), отчита се и се обявава директно от ЦИК.
•
ИЗБИРАТЕЛИ: всички регистрирани гласоподаватели, които имат право да
гласуват за даден депутат (в.т.ч. живеещите в чужбина).
•

ПРИЯТЕЛИ: хората, които са го избрали.

•
ЛИЧНИ РЕФЕРЕНДУМИ. Могат да се
“избирателите”, така и с групата на “приятелите”.

правят

както

с

групата

на

•
ОТЗОВАВАНЕ: по искане на 1/3 от “приятелите” или 50%+ 1 глас от всички
избиратели. Гласуват всички гласоподаватели от съответния мажоритарен
избирателен район. Отзоваването е действително, ако гласовете са повече от
половината от гласувалите
•
РОЛЯ НА ПАРТИИТЕ: издигат и подкрепят мажоритарни кандидати. Могат да
искат и отзоваване, като гласуването е по общия ред
Електронен референдум
•

РЕФЕРЕНДУМИ: могат да се провеждат електронно по всеки важен проблем.

•
ИСКАНЕТО за референдум може да се направи от част от народните
представители, от някаква част от избирателите (например 200 000), от Министерски
съвет, от президента.
•

ГЛАСУВАНЕТО е електронно, осъществява се през Интернет.
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След приключване на гласуването се определя кворум (50% + 1 от
участвалите) и се изчислява резултатът. По важни гласувания кворумът може да се
определя на база имащи право на глас.
Електронни вотове на доверие/недоверие
•
Могат да се организират за всички нива на управление: национално,
регионално, общинско.
•
На национално ниво вотове могат да се организират за Народното събрание и
за Министреския съвет.
Електронен вот на доверие/недоверие на НС
Вот на доверие/недоверие на Парламента може да се поиска от:
•

повече от половината от народните представители;

•

повече от половината от избирателите.

Вотът се провежда чрез електронно гласуване в Интернет и е валиден, ако в
него са участвали повече от половината избиратели.
При гласувано недоверие към НС последното се разпуска и се насрочват нови
парламентарни избори.
Вземане на решения от народното събрание
•
Самостоятелни решения, подлежащи на контрол от Конституционния съд – по
досегашния начин.
•

Решения със съгласието на суверена (електронни референдуми).

•
Решения със съгласието на заинтересованите общности (регистрация на
заинтересованите и електронно гласуване).
•
Решенията, които сега са от компетенциите на Велико народно събрание,
могат да се прехвърлят на суверена и да се приемат чрез електронни референдуми.
Министерски съвет
•
ИЗБОР И ОТЗОВАВАНЕ: от НС, като се вгражда възможност за електронно
гласуване от избирателите. Ако изборът е електронен се регистрира група “приятели
на правителството” – хората, които са подкрепили правителството при неговото
сформиране.
•

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

1.

Самостоятелни решения, които подлежат на контрол от НС;

2.

Решения, които се одобряват от НС;

3.

Решения, които се одобряват от суверена чрез електронни референдуми.
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•
РЕФЕРЕНДУМИ: по всички важни за обществото проблеми. Решенията за
провеждането им могат да се вземат от МС, от НС и от избирателите.
Вот на доверие/недоверие:
•

От НС. Провежда се чрез гласуване в НС по досегашния начин;

•
От суверена. Провежда се електронно, като допитване до народа. Ако над
50% от гласувалите са за оставка на правителството, то автоматично подава
оставка и се влиза в процедура за избор на нов МС.
•
Електронен вот на доверие на правителството може да бъде поискан с 50%+1
гласа от приятелите на правителството или от 50%+1 гласа от всички избиратели.
Участие на партиите
•
ПРЕДЛАГАТ мажоритарни (и пропорционални) кандидати за съответните
изборни органи;
•
ПРИЯТЕЛИ: това е съвкупността от избиратели, които са гласували за
кандидатите на партията. Партията има достъп само до техните избирателни кодове
и може да общува с тях само чрез тези кодове;
•
ОТЗОВАВАНЕ НА ПРОПОРЦИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ: с гласуване в
групата на приятелите на партията от съответния МИР;
•
ИЗБОР НА НОВ ПРОПОРЦИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ: имат право да
участват всички приятели на партията от съответния МИР;
ПАРТИИТЕ, като цяло, запазват досегашните си права и отговорности и
получават нови:
•
им;

Издигат кандидати за народни предствители и могат да поискат отзоваването

•
Поемат отговорността за сформиране на правителство и носят политическата
отговорност за работата му;
•
Участват в електронни избори както със “свои” представители, така и с
предизборни програми и платформи;
•

Поемат финансирането на предизборните си кампании;

•
Запазва се партийният контрол върху “своите” народни представители,
министри, общински съветници и т.н.
•
Те носят политическата и морална отговнорност за управлението и своите
представители в него.
Рисковете на дигиталната демокрация
•
Реална заплаха от загуба на политическа стабилност. Страната може да
изпадне в състояние на “тотални” избори.
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•
Реални ограничения за прилагането й. Може да предизвика изкривявания,
например, поради възрастова и образователна структура на населението и липсата
на компетентности в сферата на IT.
•
Липса на надеждна комуникационна среда особено в малки и отдалечени
населени места, където избирателната активност е много висока.
•
Не се гарантира 100% надеждност за технологичното функциониране на
системата – естествени рискове в поведението на хардуера, софтуера и
комуникациите.
•
Електронните комуникации са уязвими от гледна точка манипулация на
резултатите.
•
Множество рискове, свързани с опасността от неоторизиран достъп до данни
за избирателите и резултатите от електронните избори, както и от загуба на данни и
информация
•
Необходимост от разработване и спазване на ясни процедури и защитни
механизми за организация на процеса и поведението на “електронните” избиратели.
Възможни стратегии за минимизиране на рисковете
•
Изработване на “пътна” карта за поетапна дигитализация на политическото
управление.
•
Първоначално могат да се създадат “електронни” избирателни секции, в които
да се гласува чрез Мрежата, но лично. Въвеждането на данните може да става от
избирателя, но може да става и от дублиращи се оператори, като неизбежно
възниква въпросът за цената на подобно гласуване
•
Възможно е първоначално запазване на неголямо количество избирателни
секции, в които да се гласува по традиционния начин, а данните да се въвеждат в
системата от оператори, както е и сега.
•
Ако гласуването е “у дома”, следва да се предвидят средства, които да
гарантират идентификация на избирателя (пръстови отпечатъци, електронен подпис
и пр.), с всички произтичащи от това рискове за сигурността на личните данни;
Най-важната стратегическа промяна е свързана с Конституцията . Сегашният
механизъм за промяна чрез Велико народно събрание е скъп, муден и на практика
няма да позволи дигитализация на политическото управление. Възможното решение
е: Да се внесат промени в действащата Конституция чрез РЕФЕРЕНДУМ за
прехвърляне на функциите на ВНС към обикновените народни събрания, а
впоследствие и към “електронните” избиратели.
В заключение искаме да свържем изложенито с актуалната политическа
обстановка в страната. Вече няколко месеца продължават протестите с искане за
оставка на Парламента и правителството и за провеждане на нови парламентарни
избори. Това е искане в рамките на остарелия модел на „аналогова” демокрация.
Всички социологически проучвания показват, че нови парламентарни избори в много
висока степен ще повторят статуквото, че сегашните „представители” ще бъдат
„заменени” със същите представители. Затова смятаме, че спешно са необходими
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промени в начина на функциониране на българската демокрация, така че милионите
българи, които с данъците си осигуряват съществуването и функционирането на
българската държава, да се включат директно в нейното управление – чрез
постепенната замяна на остарелия модел на „аналогова” демокрация с модела на
„дигитална” демокрация. Техническите и технологични предпоставки за тази
промяна вече функционират в обществото. Необходимо е да се направят и
съответните законодателни промени.
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ПРОБЛЕМИ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В БАЛКАНСКИЯ РЕГИОН.
Доц. д-р Камен Петров
УНСС- гр. София
Резюме: В доклада се акцентира върху геоикономическите измерения на
регионалното сътрудничество на Балканите. В условията на евроинтеграция
важно значение има регионалното сътрудничество, свързано с изграждането на
трансграничното сътрудничество, инвестциите и укрепването на пазара на
труда. В тази степен статията се опитва да изведе онези проблеми, които
могат да допринесат за смекчаването на различията. Може би е прекалено да се
иска това от регион, който няма исторически опит за сътрудничество в
решаване на каквито и да било общи проблеми, какво остава за транспорта, но
пътят за развитието между страните от Баканите минава през тяхното
регионално развитие.
Ключови думи: развитие, инфраструктура, регион, сътрудничество,
моделиране, ресурси, системи и държавно управление;
Самото наименование „Балкански полуостров“ за първи път е било
предложено и въведено в научните среди през 1808 г. от германския географ Аугуст
Цойне в неговата публикувана тогава книга „Опит за научно описание на Земята“.
При обосноваването на визираното наименование неговият автор се е бил
ръководел преди всичко от съображение за аналогия, свързана с това, че на другите
два южни европейски полуострови, а именно Апенинския и Пиринейския,
наименованието е било дадено на името на планините, които доминират върху тях 1.
Политикогеографското положение на страните от Балканския полуостров,
като най-кръстопътната и преходната земя в света, има своите предимства и
недостатъци. Първите се проявяват главно при политическа обстановка на
спокойствие и стабилност, а вторите - предимно в условията на нестабилност и
напрежения в международните отношения. Развитието на политическите процеси в
световен мащаб през последните години дава определени надежди, че ще се
проявят предимствата на това положение. За да стане това, балканските народи, и
най-вече техните политически водачи, трябва да осъзнаят, че предимствата на
политикогеографското положение на нашия полуостров са такива само в условията
на мир и стабилност 2.
Днес през ХХI век 11 страни обхващащи Балканския полуостров имат своя път
и особеност на развитие, защото всичките народи са дефинирали своите
1
2

Виж. Янков, Я. Балканите в полето на геополитиката.
Виж. Карастоянов, Ст. Балканите – политико георграфски анализ. Изд. УИ „Св. Кл. Охридски“
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национални приоритети и ценности в посока на изграждането на своята нация и
национална държава. В голяма степен формиралите се граници са повсеместни
човешки конструкти, които са неизбежен резултат от обхвата и пределите на властта
и принудата, от социалната организация, от разделението на труда и поощряването
на колективната идентичност в една затворена територия. В тази посока в повечето
балкански страни остава една видима неудовлетвореност от териториалният им
обхват. в условията обаче на Европейска интеграция пак всички граници, всички
ограничения, трябва да бъдат достатъчно пропускливи, за да се даде възможност на
оцеляването и промяната, както и на съществуването на трансграничен обмен и
контакти. Досега държавните граници, най-значимите политически граници през
последните два века, бяха типичен продукт на войните, нашествията, насилието и
митата. Малко са границите, чието създаване е резултат от демократичен
плебисцит. Така през 21 век между отделните страни в Балканския регион се налага
необходимостта да се положат основите на едно ново трансгранично
сътрудничество. Фактически трансграничното сътрудничество е призвано да
подчертава, необходимостта от директното коопериране между страните –
покривайки всички области на живота и включвайки всички действащи лица от двете
страни на границата. Следователно предметът на трансгранично сътрудничество е
широко обхващане на разнообразни проблеми - от всекидневието на местно ниво до
международното право и от най-тесните инициативи и стратегии за регионално
развитие чрез трансгранично коопериране до европейски инициативи и финансови
програми. Традицията на трансграничното сътрудничество води началото си
десетилетия назад. Една от причините за изграждането на сътрудничество се
обяснява от гледна точка на общия интерес по даден проблем, от предимството
проблемът да бъде решаван заедно и от двете страни, от взаимната полза на
администрациите да съществува трансгранично тяло и избягване на ненужното
припокриване на усилията. В граничните региони хората се изправят лице в лице с
исторически проблеми, с предизвикателства, свързани с опазването на околната
среда, с икономически трудности, подсилени от политическите условия.
Инициативите за трансгранично сътрудничество служат за намаляване на
напрежението, за изграждане на позитивни навици и отношения, които могат да
имат ползотворен и разширяващ се ефект и да решат конкретни проблеми, които не
могат да бъдат отнесени само до националния контекст. Европейският съюз носи
както ресурси, така и нормативно влияние към своите бъдещи гранични региони.
Това са два могъщи инструмента за подобряване на условията, предхождащи
разширяването. Трансграничното сътрудничество се проявява по-силно в
Балтийския регион, където се ангажират две по-богати държави, придаващи поголямо внимание на високо ниво и предоставящи ресурси за междудържавните
инициативи. Макар че трансграничното сътрудничество не може да бъде панацея за
неволите на граничните райони, то може да бъде едно значимо, осезаемо средство
за решаване на проблемите на европейската интеграция и сигурност в началото на
ХХІ век. Границите са неизменна част от човешкото поведение – те са продукт на
нуждата от ред, контрол и защита на човешкия живот и отразяват нашите
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противоречиви желания за идентичност и различие, те са жалон между “нас” и “те”.
Всъщност интеграционният процес между икономиките на страните на Балканите ще
бъде засилен след като се решат някои неикономически проблеми. Широк спектър
от възможности ще се появи, започващ от Гърция и Кипър, като настоящи членове
на ЕС и ще се разпространят и към останалите страни. Балканските държави имат
силни исторически икономически връзки, които в комбинация с нови инициати ще
генерират множество ползи за всички участници. Икономическото сътрудничество
между Балканските страни изисква постигането на сравнително стабилна
макроикономическа среда във всички области без пропуски. Пречките, с които се
сблъскват икономическите среди в тези страни, пораждащи недоверие във фирмите
на Балканите като местни участници на пазара, така и у чуждестранните компании, с
намерения за инвестиции в района са проблемите, ще могат да бъдат регулирани от
правилата на Европейския съюз. Балканите могат също да бъдат разбирани като
пространство, което отразява комплексността на Европа и ни напомня, че
различните ù културни и интелектуални традиции могат да бъдат напълно различно
интерпретирани в периферията на континента. Перифериите не са стандартизирани.
Те представляват отворени пространства за експерименти и креативност, които
далеч не винаги следват установените стандарти. Ако е вярно, че в културното
многообразие е ключът за еволюцията на цивилизациите, за региона на Югоизточна
Европа може да се каже, че държи ключа за иновациите, които дълго са били
потискани и дори още по-дълго игнорирани на Запад. За да се обогати
многостранното сътрудничество, което за балканските държави ще има мощно
позитивно влияние за преодоляване на негативната идея за региона като зона на
нестабилност и конфликти, трябва да се създадава единно културно пространство
между народите в региона чрез разбирателство и уважение на тяхното културно
минало. Увеличаването на независимостта и комуникацията също трябва да бъде
най-добрият начин за преодоляване на споровете в бъдеще. Например в
изчакването на влизането на Сърбия в ЕС Кладово по неочакван начин се превърна
в място на събиране на комшиите от Румъния. Жителите на съседния Турну
Северин вече имат навик 1-2 пъти месечно да идват в Кладово за цял ден, където
предимно в хипермаркета си пазаруват хранителни стоки и битова химия, а след
това обядват със семейството си в някой от ресторантите. Според данни на
митническите служби през граничния пункт Джердап в Сърбия месечно влизат около
15 000 румънци. Пазарният ден е събота и тогава в градчето от десетина хиляди
души идват поне 500 румънци. Търговците в Кладово дават намаление за размера
на ДДС на румънците за покупки над 150 евро с оглед на това, че стоките отиват
извън граница. Подобна картина се забелязва и между България и Сърбия. Въпреки,
че времето на масов шопинг в България определено отмина, макар трансграничното
търговско сътрудничество да продължава да е много активно. Особено в събота,
когато е пазарен ден. Тогава около пазарите в Пирот има много продачави от
България, които предлагат на купувачите от този край евтино долно бельо, анцузи,
пижами, кърпи, покривки, дрехи. Българите купуват от магазините и месарниците в
Пирот мляко и млечни продукти, зехтин, колбаси, захарни изделия, цигари, които при
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тях са доста скъпи, но също моркови и лук и други селскостопански продукти. Стъпка
в тази посока е Декларацията “Заедно в Европа” от срещата в Солун на 4 май 2006 г.
ясно поставя целите на регионалната евро-атлантическа интеграция. Членове на
регионалната инициатива са Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия,
Македония (FYROM), Молдова, Гърция, Румъния, Сърбия и Черна гора и Турция.
Чрез по-силна междуинституционална връзка се очаква тя да поеме ролята на Пакта
за стабилност в Югоизточна Европа. Засега приоритетите са в областта на
икономическото сътрудничество, енергетиката, транспорта, високоскоростната
железопътна мрежа и сигурността. С приключването на институционалната
интеграция в ЕС страните от Централна и Югоизточна Европа ще бъдат свързани
по-добре, тъй като са с пазари до максимум 10 млн. души. Връзките между пазаритеелипси ще се усилят чрез по-добре хармонизирана либерална политика, все още
евтиния и висококачествен труд, но преди всичко чрез интересите на компаниите,
които работят на пазара. Голямата концентрация на нови инвестиции подкрепя това
твърдение. Освен Виена, “източната врата” на Европа (център на 300 регионални
компании в Нова Централна Европа), ще съществува и Киев като “западна врата” на
Русия и, да се надяваме, Белград като “северна врата” на Балканите (Белград се
приема като град на бъдещето на Югоизточна Европа). Такива пазарни връзки ще
осигурят още по-голям поток на развитие в региона. така, Нова Централна Европа
ще включва Чехия, Словакия, Унгария,Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина,
Сърбия и Черна гора, Албания,Македония, България и в по-широк смисъл също
Румъния, Молдова, Австрия и Полша. Предполага се, че Украйна ще се присъедини
към ЕС и Партньорство за мир, защото това е най-добрата възможност както за
нейните собствени интереси, така и за интересите на ЕС и Русия.В момента
главните проблеми на прехода за балканските страни са липсата на законност
(слабите институции), високото ниво на корупция, слабата конкурентноспособност и
преди всичко високото ниво на безработица (то варира от 14% в Хърватия до почти
70% в Косово и Метохия). Затова следващите три проблемни области са от
изключително значение за реформите са в посока на разрешаване на приоритетните
национални проблеми и да се получи широка политическа подкрепа за национални
стратегии за евро-атлантическа интеграция. Освен добри закони и стандарти, трябва
да се поддържа качеството на работната сила във всички сектори, в които е
възможно. Трябва да има повече политическа воля за реформите и тя да е обратно
пропорционална на широко разпространения в момента политически популизъм.
Балканските страни са изостанали значително от развитите държави, особено когато
става въпрос за инвестирането в научноизследователска и развойна дейност
(голямият проблем е, че цели 2/3 от финансовата подкрепа за комерсиалните
иновации идва от публичния сектор). Не може да има напредък без структурни
промени в иновациите и образованието, които са на прага. Университетите и
изследователските институти трябва да работят в близко сътрудничество с частния
сектор върху образователно-иновационна плоскост.
Друг съществен проблем е изграждането на пътната инфраструктура на
Балканите, защото много от граничните пропускателни пунктове причиняват
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блокиране на движението и някога оживените търговски пътища са безлюдни. Да се
прекосят около 1000 км между Адриатика на запад и Черно море на изток на
полуострова, отнема 20 часа с автомобил и почти 36 часа с влак. Безчетните
споразумения, сключени през последното десетилетие, си остават само на думи –
при това не само поради лошо управление и националистични предразсъдъци в
страните от региона. Състоянието на три главни пътни артерии показва това съвсем
ясно: пътят, свързващ Албания на запад през Косово със Сърбия на изток,
граничният преход между Македония и България при Гюешево и магистралата на юг
от България към съседна Гърция. При всеки от тези примери национализмът е
надделял над интересите на обикновените хора и бизнеса. Дори Европейският съюз
- основен поддръжник на амбициозните трансконтинентални пътно-транспортни
планове, стана източник на разочарования – вътрешните проблеми и недостигът на
фондове разколебаха плановете му да подпомогне развитието на Балканите. И сега,
когато той е на път да прехвърли отговорността за инфраструктурата на страните в
региона, бъдещето на балканската пътно-транспортна мрежа е още по- неясно. Още
едно препятствие за изграждане на пътя според някои български и македонски
специалисти по транспорта, е опозицията от страна на Гърция. Транспортният план
на ЕС от 1994 г. определи недовършената железопътна линия София-Скопие като
част от Коридор VIII, с цел да се свържат българското Черно море с албанското
адриатическо крайбрежие през Македония. Гърция се опита да предпази от
нежелана конкуренция Виа Игнатия, магистралата на стойност 6 милиарда евро,
която върви от турската граница в Тракия през северна Гърция до пристанище
Игуменица срещу о. Корфу. Забавянията в разрастването на балканската
пътнотранспортна мрежа са исторически рефлекс,граничните зони на Балканите
винаги са били занемарявани откъм инфраструктура, за да спират движението на
войски. Преодоляването на такива разделения очевидно е трудно навсякъде в
Европа. На Виена и Братислава, двете най-близки една до друга столици в сърцето
на континента, им отне 17 години да поправят разделението си от времето на
Студената война и да построят магистрала с дължина 55 км. Австрия и Словакия и
до днес не са интегрирали напълно своите инфраструктури: има само 2
железопътни линии, свързващи Виена и Братислава, докато трета местна връзка
спира до границата. От друга страна, Елзас и Лотарингия са добър пример как
международната враждебност и исторически разделения могат да бъдат
преодолявани. Френският регион, който стотици години бе прехвърлян като топка за
пинг-понг между Франция и Германия, се превърна в постоянен източник на
неприязън между двете държави и едно от последствията беше липсата на
адекватна пътно-транспортна мрежа. Това се промени едва след Втората световна
война, когато хората от двете страни на границата започнаха да изграждат
неформални културни и икономически връзки, доста подобно на това, което
българите и гърците започнаха да правят в последно време.
В света съществуват много регионални групировки, но те не се оценяват като
спънка пред интеграцията, още по-малко като неин антипод. По каква логика тогава
само към балканското сътрудничество се подхожда с недоверие и подозрение? Нито
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една балканска държава не може да се справи сама със сложните
предизвикателства - преди всичко с икономическите. Продукцията ни не може да
бъде пласирана на придирчивите западни пазари и дълго време ще се реализира
предимно тук. Сериозен аргумент е и комплементарността на балканските
икономики. Особено впечатляваща е тя, когато става дума за България, Сърбия и
Македония. Не трябва да се пренебрегват и географската близост и малките
разстояния. От София се стига по-бързо до Скопие и до Белград, отколкото до
Силистра например. Това редуцира транспортните разходи и прави побезпроблемен пласмента на стоките. Липсата на езикова бариера за повечето
страни от региона открива възможност за намаляване на разходите за преводи,
делова кореспонденция и пр. А езиковата близост е показател за близост и в други
сфери, което е допълнителен стимул за сътрудничество. Накрая, повечето
балкански страни са изправени пред сходни проблеми, което предполага сходни
подходи и инструменти за решаването на тези проблеми. Да не забравяме, че като
условие за приобщаването ни към европейските и евроатлантическите структури
Западът поставя предварителното разрешаване на спорните въпроси между нашите
страни, отнемайки с това най-сериозния аргумент на онези, които твърдят, че
балканското сътрудничество ни отдалечава от развития Запад. Обречени сме да
живеем не само един до друг, а един с друг. Въпросът следователно не е "за" или
"против" сътрудничеството, а "какво сътрудничество". Отговорът е еднозначен:
взаимноизгодно, без идеологически и какъвто и да е баласт; не като антипод на
европейската интеграция, а като неин иманентен компонент.
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ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ НА КОНЦЕСИОНИРАНЕТО НА БАЛКАНИТЕ
Методи Иванов, УНСС, докторант към катедра „Публична
администрация и регионално развитие“
PROBLEM AREAS OF THE CONCESSIONING OF THE BALKANS
Metodi Ivanov, UNWE, PhD student at the Department of "Public
Administration and Regional Development"
Резюме: С настоящият доклад авторът ще направи опит да представи
проблемните области на концесионирането на Балканите. Ще се представят
възможностите за развитие на транспортната инфраструктура чрез
концесионирането на обекти на територията на отделните страни свързващи
България с нейните съседи и на тази основа ще се изведат конкретните
проблемни области на концесионирането на Балканите.
Ключови думи: концесия, стратегическо планиране, стратегия, държавно
управление, регион
Abstract: In this report the author will attempt to present the problem areas of the
concessioning in the Balkans. Will be present opportunities for the development of the
transport infrastructure through concessioning on objects in the territory of the separate
countries connecting Bulgaria with its neighbors and on this basis will be bring out the
specific problem areas of the concessioning on the Balkans.
Keywords: concession, strategy planning, strategy, state management, region
JEL: H54; H82; L9; L98
I. Въведение
В настоящия доклад ще разгледаме възможностите за концесиониране на
обекти от системата на транспортната инфраструктура в шест държави от
Балканския полуостров, а именно България, Румъния, Сърбия, Македония, Гърция и
Турция, като те ще бъдат разгледани и представени по реда на изброяването им.
Имайки предвид, че тези шест държави обхващат територия от 1 379 028 кв. км, а
брутният им вътрешен продукт възлиза на 1377.531 млрд. (USD)щатски долара и
предвид на настъпилата финансова и икономическа криза не е случаен факта, че
управляващите органи във всяка отделна страна съставляващи голяма част от тази
територия с над 123 милиона души население се обърнаха към търсенето на
възможности за подобряване на съществуващата и изграждането на нова
транспортна инфраструктура. Всяка една от изброените държави насочва
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вниманието си приоритетно в определена посока на развитие, като по отношение на
България управляващите органи са насочили вниманието си към проектиране и
изграждане на пътища и железници в посока към заобикалящите я страни –
Румъния, Сърбия, Македония, Гърция, Турция. Тази политика на страната е
определена от стратегическото и географско местоположение, на което е
разположена на Балканския полуостров. Република Румъния е насочила своите
усилия към повишаване на степента на осигуряване на необходимите транспортни
връзки в посока Западна Европа и в източна посока с играждането на необходимата
за целта транспортна инфраструктура към Република Молдова. Политиката на
република Сърбия е насочена към изграждането на необходимата прилежата
инфрастуктура по линия на Паневропейски транспортен коридор № 10, т.е. основно
в посока към Република България и към Република Гърция през Република
Македония. Усилията на Република Македония са насочени към изграждането на
транспортна инфраструктура към страните от бивша Югославия, Албания и
България. Предвид на очерталите се вътрешни социално-икономически проблеми
Република Гърция се е затворила в себе си и не обръща особенно внимание на
политиката на останалите държави в областта на изграждането на необходимата
транспортна инфраструктура. А по отношение на политиката по изграждането на
необходимата прилежаща транспортна инфратруктура на Република Турция, чиято
икономика се развива с бързи темпове, трябва да отбележим амбициозните цели,
които си е поставила по отношение на значителното изграждане и разширяване на
транспортната инфраструктура на територията на страната до 2023г. и очакванията
на управляващите в близко бъдеще да станат част от Обединена Европа.
Определайки картината на развитието на Стара Европа, която разви своя
механизъм Connecting Europe, то не съмнено Балканите могат да инициират своето
Connecting Balkans, тъй като инвеститорите очакват свързани Балкани, в които да
вложат своите капитали. Или с други думи казано държавите от Балканския
полуостров трбява да насочат усилията си към отварянето им една към друга, което
погледнато от гледна точка на инфраструктурата, може да се осъществи чрез
изпълняването на съвместни проекти и чрез разработването на общ партньорски
план за развитие, който да обедини усилията на всяка една страна по отделно в
областта на изграждане на необходимата транспортна инфраструктура за
осигуряване
на
необходимите
условия
за
икономически
разстеж
и
конкурентоспособност на икономиката на всяка една страна и общо на Балканите.
Това от своя страна определя и целта на настоящия доклад, която е да се представи
развитието на Балканите, чрез отварянето на страните една към друга, а от гледна
точка на инфраструктурата, това може да се осъществи чрез изпълнението на
съвместни проекти, както и използването на възможностите, които предоставя
публично-частното партньорство, както и чрез общ партньорски план за развитие.
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II. Изложение
1. Кратък ситуационен анализ на възможностите за концесиониране на
обекти съставляващи транспортната инфраструктура на Република България
През територията на Република България преминават пет европейски
транспортни коридора, по които България е концентрирала усилията си за
изграждане на транспортната си мрежа като част от европейската. На територията
на страната Републиканската пътна мрежа е около 20 000 км, като още толкова са и
общинските трасета. Транспортната инфраструктурата на България е изцяло
зависима от европейското финансиране като по Оперативна програма „Транспорт“
се строят магистрали и първокласни пътища, по Оперативна програма „Регионално
развитие“ и със заеми от Световната банка се рехабилитират най-вече участъци от
второкласната и третокласната пътна мрежа, като за изграждането на по-голямата
част от пътищата в страната се разчита на еврофондовете. Тук трябва да
отбележим, че и за следващия програмен период 2014 - 2020г. отново основно ще се
разчита на възможностите за кандидатстване за средства от еврофондовете и
особенно за осъществяването на проекти за интелигентно управление на
транспорта във всичките му сектори. В тази посока предстои избор на подобни
проекти в сектор пътища, железници, воден транспорт, което показва намерението
на страната постепенно да премине от базовата към интелигентната
инфраструктура.
В областта на изграждането на железопътната инфраструктура приоритетно
страната се е насочила към изграждането на линии в направлението запад-изток,
където основен приоритет за следващия програмен период 2014 - 2020 г. е
завършването на жп направлението Драгоман – София – Пловдив – Свиленград,
както и доизграждането на рамото Пловдив – Бургас. Тези приоритети, още веднъж
недвусмислено показват с кои държави най-напред възнамерява да се свърже
Република България, а именно Сърбия, която също развива жп проекти към
България и Турция, към която вървят повечето товари, както и пристанище Бургас,
от което продължава трафикът на стоки.
В областта на водната транспортна инфраструктура България разчита
основно на частен капитал за модернизация на българските пристанища. Като за
целта използва механизмите на концесията за привличането на частния сектор към
изграждане, модернизация и експлоатация на българските пристанища, като
конкретен стимул в тази посока са предвижданите промени в Законът за изменение
и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Р България. Частни оператори вече имат пристанищните
терминали - Несебър, Видин–юг и Русе–запад, подготвени са процедури за отдаване
на концесия на още четири речни пристанища – Лом, Тутракан, Никопол и Русе–
център, както и на едно морско – Бургас–запад. В плановете на Министерство на
транспорта за 2013г. са включени осъществяването на процедури за избор на
концесионер и на пристанищните терминали Русе-изток и Видин-център.
Едновременно с провежданата политика от страна на отговорните институции към
отдаване на концесии на пристанищната инфраструктура, се работи и по
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подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища чрез
осигуряването на финансиране от Оперативана програма „Транспорт“.
За развитие на въздушния транспорт са заложени за концесиониране
летищата Русе, Горна Оряховица, Стара Загора, карготерминалът на летище
Пловдив и летище Пловдив 1. Но въпреки многократното удължаване на
процедурите за концесиониране на летищата в Русе, Горна Оряховица и
карготерминала на летище Пловдив, в крайна сметка процедурите са прекратени,
предвид на липсата на кандидат-концесионери.
2. Кратък ситуационен анализ на възможностите за концесиониране на
обекти съставляващи транспортната инфраструктура на Република Румъния.
Република Румъния е с площ от 238 391 кв. км, но с изградени едва 500 км
магистрали, като все още не съществува завършен аутобан, който да свързва
румънската столица Букурещ със Западна Европа. Малкото на брои изградени пътни
участъци и необходимостта от проектирането и изграждането на нови пътни проекти
на територията на страната привлича интереса, както на местните, така и на
големите чуждестранни компании в бранша, имайки предвид, че за изтеклата 2012г.
общата инвестиция в магистрални участъци възлиза на около два млрд. евро.
Като един от основните приотитети за следващия програмен период е насочен
към модернизирането на румънската инфраструктура в съответствие с европейските
стандарти, като е предвидено възстановяване на около 900 км от републиканската
пътна мрежа и изграждане на 10 хил. км местни пътища до 2020 г 2.
В областта пътнотранспортната инфраструктура в страната са изградени или
са в процес на изпълнение следните магистрали: Магистрала A1, която свързва
Букурещ – Питещ – Сибиу – Дева – Тимишоара – Арад – Нъдлак; Магистрала A2,
свързваща Букурещ – Констанца (изградена); Магистрала A3, свързваща Букурещ –
Брашов – Орадея – Борш; Магистрала A4 е обходен път на Констанца(изградена);
Магистрала A5, свързваща Плоещ – Албита и Магистрал A6, свързваща Търгу
Муреш – Унгени. Магистрала А1 е с обща дължина от 558 км по паневропейски
транспортен коридор № 4, от които 190 км са вече в експлоатация, една трета е в
процес на строителство със срокове за завършване през 2013 г. и 2014 г., а за
останалата една трета предстоят тръжни процедури за изпълнител. Магистрала A3
е с обща дължина от 582 км, в експлоатация са 110 км от магистралата, от които 64
км са изградени между Букурещ и Плоещ и 46 км между Клуж и Напока. Магистрали
A5 и A6 са на фаза планиране, като предварителният им срок на завършване е
около 2018 - 2020 г. В края на 2012г. Национална компания за пътища и магистрали
(CNADNR) обявява намерението си да организира търг за проектирането и
изграждането на два магистрални проекта, а именно Крайова – Питещ и Плоещ –
Бузан – Фоксани на обща стойност от около 2 млрд. евро. Като първият проект
(Крайова – Питещ) има индикативна стойност от 822 млн. до 1.1 млрд. евро като
1

Виж Стратегията за развитие на транспортната инфраструктура на Република България чрез механизмите на
концесията, София, 2013г.
2
Виж Национална компания за пътища и магистрали (CNADNR), http://www.cnadnr.ro/pagina.php?idg=49
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обявеният за победител в търга ще трябва да проектира, финансира, изгради,
поддържа и експлоатира (DBFMO) магистралата за максимум 30 години. За втория
магистрален проект Плоещ – Бузан – Фоксани се предвижда индикативна стойност
от 801 млн. до 1.07 млрд. евро, като и той е от същият тип (DBFMO) публично-частно
партньорство.
В областта на железопътния транспорт политиката на отговорните институции
е насочена към успоредното изграждане на пътища и своевременното обновяване
на железопътните гари в Питещ, Ръмнику Вълча, Васлуй, Браила, Търгу Муреш,
Гюргево, Кълъраш, Резита Суд, Пиатра Нямц, Залау, Бистрица, Александрия,
Слатина, Слобоция, Сфънту Георге, Ботосани, Баиа Маре, Сату Маре, Търговище,
Миеркурея Сиук, Търгу Жиу. Като основно се обръща внимание на модернизацията
на жп линиите Букурещ – Констанца, Кампина – Брашов, Гюргево – Брашов, които са
част от Паневропейски транспортен коридор №4, както и жп линиите по
направлението Гюргево - Букурещ – Сучава – Ваду Сирет, което е част от
Паневропейски транспортен коридор №9.
В областта на водния транспорт политиката на държавните институции е
насочена към подобряване на условията за експлоатация на пристанище Констанца,
както и на преодоставянето на възможности за подборяването на корабоплаването
по река Дунав. Като освен за развитие на инфраструктурата на пристанище
Констанца усилията ще бъдат носочени и към развитие на инфраструктурата в
дунавските пристанища Молдова Ноуа, Дробета Турну Северин, Оршова, Калафат,
Бекет, Гюргево и Олтенита.
В областта на въздушния транспорт усилията са насочени към предоставяне
на техническа и финансова помощ за летищата, които обслужват райони с висок
туристически потенциал (Сучава, Тулча, Сату Маре, Бая Маре), както и
предоставяне на техническа помощ на местните власти в окръзите Брашов, Галац и
Браила за строителството на нови летища.
3. Кратък ситуационен анализ на възможностите за концесиониране на
обекти съставляващи транспортната инфраструктура на Република Сърбия.
В Република Сърбия транспортна инфраструктура е съставена от 43 838 км
пътища, 3809 км железопътни линии, 1680 км на плавателни водни пътища, две
международни летища, 12 пристанища и три частично построени терминала за
интермодален транспорт. Като Министерство на транспорта насочва своите
усилията към интегрирането на транспортната мрежа на Сърбия в паневропейската
транспортна мрежа, където основно институциите обръщат внимание на
сторителството на транспортен коридор № 10, а общото финансиране за
изграждането му възлиза на 1.32 млрд. евро. Предвижда се път Е80 от
Паневропейски транспортен коридор № 10 до границата с България да бъде
завършен до края на 2014 г., а Е-75 към Македония - до средата на 2015 г. Както и
при пътищата, и в железниците приоритетен е Паневропейски транспортен коридор
№10, където е изградена жп линията Батайница - Голубинци (25 км) и
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същевременно чрез кредити са осигурени средства за инвестиции в около 500 км. от
жп линията по транспоретн коридор №10. В областта на водния транспорт се търсят
инвеститори за изграждането на ново пристанище в град Смедерево и нова
пристанищна зона в град Апатин, както и за изграждането на контейнерен терминал
в гр. Нови Сад.
4. Кратък ситуационен анализ на възможностите за концесиониране на
обекти съставляващи транспортната инфраструктура на Република
Македония.
Политиката в областта на изграждането на транспортната инфраструктура на
Република Македония е свързвана с реализирането на проекти свързани с
изграждането на прилежащата транспортна инфраструктура, която е част от
паневропейските транспортни коридори №8 и №10, като за финансирането им се
предвиждат тегленето на кредити, както и използването на възможностите, които ни
предоставя националното законодателство, а именно чрез предоставянето на
концесия на обектите от транспортната инфраструктура. Както Република Сърбия,
така и Република Македония ползват предприсъединителните фондове, но все още
не са свързани със своите съседи, но Република Македония продължава да търси
своето място между концесиите, заемите, далечните инвеститори и европейското
финансиране. В началото на 2013 г. стартира изграждането на отсечката
Миладиновци – Щип, която е част от магистралата Кичево – Охрид, а останалите
отсечки са Щип – Кочани(открита е процедура за отдаването й на концесия), Кичево
– Охрид, Охрид – Св. Наум. Първоначално Република Македония прави опит за
изграждането чрез отдаването на концесия на близо 300 километра автомагистрала
от българската до албанската граница, което всъщност представлява цялата
дължина на Паневропейски транспортен коридор №8 за срок от 35 години, но
предвид на липсата на кандидат концесионери, то отговорните институции се
отказват от това си намерение и започват да обмислят нови способи и варианти за
изграждането на трасето и то бива разделено на по-малки сегменти(пътни
участаци), част от които отново ще бъдат предложени на концесионери, а за
изграждането на всички останали държавата ще търси финансиране.
5. Кратък ситуационен анализ на възможностите за концесиониране на
обекти съставляващи транспортната инфраструктура на Република Гърция.
Пътнотранспортната инфраструктура на Република Гърция е ораганизирана
от мрежа от магистрали, чиито нечетните номера са в посока север-юг (Магистрала
А1, А3, А5, А7 и А 9,), а четните номера са в посока изток-запад (Магистрала А2, А4,
А6, А8). Мащабното модерниизране на магистралната мрежа започва през 2000 г. и
част от нея все още не е завършена, въпреки планираният краен срок до 2015г.
Магистралната мрежа на страната е организирана по десет основни маршрута с
разклонения, като строителството на новите отсечки и стопанисването им основно е
отдадено на концесии, като голяма част от започналите след 2007-2008 г.
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магистрали като „Олимпия – Одос“ са със сериозно закъснение поради финансовата
криза и липсата на ресурси от страна на правителството. Магистрала А1 с обща
дължина 553 км е най-старата и преминава през Патра, Атина, Солун до Евзони
(Македония) и свързва главните градове по оста север-юг. Магистрала А 2 е
известна и като хоризонталната пътна ос на Гърция, преминаваща през почти цяла
Северна Гърция от запад на изток с обща дължина от 670 км е най-дългата и е една
от новите магистрали, която започва при пристанище Игуменица и завършва при
турската граница. Магистрал А3 или още магистралата на Централна Гърция е с
обща дължина от 175 км с начало при Ламия и край при „Виа Игнатия“ като все още
е в строеж. Планирана е Магистрала А4 с дължина от 175км, която да свързва
Лариса с Трикала, но все още не е определен период за нейното изграждане.
Магистрала А5 е частично изградена, като започва при Йоанина – „Виа Игнатия“ и
завършва в Патра при Рио, след като преминава по моста Рио-Антирион и през поголямата част от западна континентална Гърция покрай Йонийско море. Магистрала
А6 обслужва Атина и е обща дължина от 65 км с възможност за разширяване, след
което ще достигне 141 км. Магистрала A7 или още магистралата на източен
Пелопонес с дължина от 205 км започваща от Коринт при пресечката с „Олимпиа
Одос“ и продължава до Каламати през Триполи. Магистрала A8 с обща дължина от
365 км започваща от Елевзина преминаваща през Атина до Патра, като единствено
отсечката Елевзина – Коринт е завършена. Магистрала A9 е планирана от Патра до
Пиргос и край при Цакона. Строителството започва заедно с А8 със срок до 2014 г.
като магистрли А8 и А9 са известни още като Северозападна пелопонеска
магистрала - А8 преминава през северната част на полуострова, а А9 - през
западната.
6. Кратък ситуационен анализ на възможностите за концесиониране на
обекти съставляващи транспортната инфраструктура на Република Турция.
В областта на транспортната инфраструктура Република Турция си е
поставила изпълнението на амбициозни цели в периода до 2023г., когато се
навършват 100 години от създаването на Турската република като освен
изпълнението на мащабни инфраструктурни планове, които включват и
използването на възможностите на публично-частно партньорство, както и отдаване
за стопанисване на пътни обекти чрез концесия. Основната цел на Република
Турция е до 2023г. високоскоростната мрежа на страната да достигне до 10 000 км, а
до края на 2013г. тя да доситгне дължина от 1500 км. Изграждането на
високоскоростната мрежа започва през 2003г. като първата отсечка между Анкара и
Ескишехир, която е част от планираната линия от Истанбул до Анкара с обща
дължина от 533 км. Тази основна стратегическа цел за развитие на
високоскоростната железопътна мрежа на страната е отвърдена от стратегическата
рамка за развитие на транспортната инфраструктура отвърдена от Министерството
на транспорта, мореплаването и комуникациите и включва в себе си изграждането
на три различни скоростни линии от Анкара до Истанбул, Коня и Сивас, както и
стартирането на Анкара – Измир. През 2015г. е планиран да приключи проектът
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Marmaray, включващ жп мрежа около Истанбул и най-дълбокия в света тунел под
Босфора, където дължината на тунела е 1.8 км, а на цялата линия - 76.3 км. Като се
предвижда тунелът да влезе в експлоатация на 29 октомври 2013 г., по случай
честванията на деведесет годишнината от основаването на Турската република. С
цел облекчаването на трафика в 13 милионен Инстанбул на 30 май 2012 г. бе
сключен договор за изграждането на трети комбиниран мост над Босфора в
северната част на протока, като самото съоръжение ще разполага с четири ленти
във всяка посока и ще е с дължина от 1.3 км. Изброените мащабни транспортни
инфраструктурни проекти са отражение на икономическия растеж на страната, която
в момента е шестандесетата икономика в света с цел и тенденция към 2023г. да
влезе в челната шестица, като тази цел може да бъде постигната имайки предвид
ръста на икономиката на страната с 8,6%.
III. Заключение.
При концесионирането на прилежащата транспортна инфраструктура
положителните ефекти се свързват с това, че инвестициите, управлението,
експлоатацията и част от риска се прехвърля към частния сектор. По този начин
транспортната инфраструктура ще може да се обнови с частни инвестиции, без да
се използват средства на данъкоплатците, а чуждият инвеститор ще може да внесе
своето ноу-хау при управление на дейността. И като краен резултат може да се
очаква подобрение на качеството на услугите, развитие на допълнителни услуги,
както и увеличение на трафика. Или ако трябва да обобщим е необходимо да се
търси осъществяване на координирани действия от всички заинтересовани страни,
което ще доведе до реализирането на транспортни подобрения за достъпа от и до
територията на всяка страна по отделно, както и подобряване на възможностите за
осъществяване на транзитен пренос на стоки(товари) през територията на шестте
държави от Балканския полуостров. Но тук трябва да отбележим, че общото между
балканските страни е, че това зона, в която обикновено има дефицит на оптимизъм
и отвореност, а излишък от пасивност и агресивност. Като на тези принципи
отговаря и инфраструктурата им, а именно между дефицита на средства и упорство,
и излишъка от намерения и обещания.
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