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Demographic models
Dmitriy Pomazkin

Models to forecast the number of the population
Demographic models, applied for forecasting the quantity of the population, can be
divided into two groups: those taking into account and those that do not take into account
the age-sex division of the population.
In the formation of the model, that does not take into account age-sex structure of
the population, main assumption, used in calculating solutions, is the hypothesis on the
dependence of growth rates of the quantity of the actual quantity of the population. In this
case we have a model of exponential growth. In the model of hyperbolic growth of the
growth rates of the quantity is in proportion to the square of the quantity. This assumption
was made on the basis of the analysis of temporary line of quantity of the Earth population.
If to assume, that the growth rate of the quantity of the population is slowed down with the
growth of the quantity of the population, we receive a logistical solution.
Models, that do not take into account age-sex division.
This group includes:
dP
 *P
dt
(exponential growth model)
dP
  * P2
dt
(hyperbolic growth model)

dP
 (   * P) * P
dt
(logistical solution)
Where,
P- total quantity of the population
α, β – ratios, depending on time

It seems that more correct is the logistic equation, because with a wide set of
parameters its solution is limited, which seems intuitively plausible.
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Let us consider how the quantity of the population might have changed during the
previous centuries. High mortality, especially in childhood, and severe population decline
during the outbreaks of epidemics, wars, etc., have led to strong reductions in population.
For example, during the plague, population of Europe declined by 30 percent or more.
Therefore, to restore strength or prevent depopulation high level of fertility was required.
Assume that the quantity of population can be modeled using the equation of
exponential growth, suggesting that at some periods of time there is sharp decline of the
population. This phenomenon is modeled by introduction of additional functions, resulting
in the equation of exponential growth to the following form:
dР
  * Р  F (t )
dt

F (t )  k (t ) * Р, для _t  t1, t 2,...

Solution of this equation, obtained with the following parameters (a=0.015,
t=40,80,….,k-line functions turning to zero with maximum t. K(0)=0,58. Initial quantity equal
to 0.5), is presented in Figure 1.
If to assume, that the dimension of the results, shown in Figure 1 in billion, than the
obtained dependence is a good approach of the dynamics of the quantity of the population
of Earth.
Changes in the quantity of the population of Earth1 (billion people)
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Figure 1

In the last century, population growth rates were higher. If in the early 20th century,
world population stood at about 1.5 billion people, then at the end of the century, this value
exceeded 6 billion people. This may be due to the persistence of traditionally high birth
1

Source: A.V. Korotaev, А.S. Malkov, D.А. Khalturina. “Laws of history: Mathematical modeling of development of worldsystem. Demography, economy, culture. Moscow, URSS, 2007”
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rate required before to restore the quantity, with a significant reduction in mortality.
Mortality has decreased as a result of the development of medicine, discovery of penicillin,
etc. In the model this is regulated by the function k (t), whose values decrease with time.
Figure 1 shows an example of a model which in turn shows that population dynamics can
be described by such equations. The assumption of proportionality between the growth
rate of population and the population itself, should also take into account that the
proportion of the population in the reproductive age group is reduced, due to rising life
expectancy. Thus the observed decrease in growth rates is absolutely natural. If we
assume that the ratio A depends on the time, then the observed redistribution of
population may explain the slowdown in its growth.
There are many similarities of the observed demographic (dynamic) transition.
Imagine that the beginning of the demographic transition was contributed by a sharp
increase in population by reduced mortality. In nature, there are many similar examples.
Consider, for example, the movement of the body in the medium of resistance proportional
to the square of the velocity of the body. In this case, we obtain an equation the solution of
which has the asymptotic form. Similarly to the population growth, the speed of the body in
the first moments of time increases sharply, causing a noticeable increase in the
resistance. As a result, speed is stabilized.
Another example is the shock wave, in which there is virtually no transition between
areas of high and low pressure.
Models, taking into account age-sex division.
With all the simplicity of the above equations, they possess a significant
shortcoming. With their use it is impossible to take into account the age-sex division of the
quantity of the population. Thus in order to study the influence of the age-sex profile let’s
consider the following equation:
P( x, s, t ) P( x, s, t )

 (  p ( x, s, t ) * P( x, s, t )  Migr ( x, s, t )
t
a

Where:
x
- Age
s
- Sex
t
- Time
P(x,s,t) Quantity of the population
Migr(x,s,t)
Net migration
p (x,s,t) Possibility of death among population
10
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As border conditions we set the number of newborns, defined under the function of
fertility, depending on mother’s age and time.
a2

P(0, s, t ) 

 fert ( x, t ) * P( x, females , t )da,

a1

where a1 и a2 - borders of age interval of a child’s birth;
fert(x,t) – fertility function;

Difference analogue of the given equation looks as follows:
P( x  1, s, t  1)  P( x, s, t ) * (1   p ( x, s, t ))  Migr ( x, s, t )

Number of newborn boys and girls is calculated under the formula:
P(0, males, t )  0,515 *

a max

 f ( x, t ) * P( x, females , t )

a 15

P(0, females , t )  0,485 *

a max

 f ( x, t ) * P( x, females , t )

a 15

Ratios 0,515 and 0,485 – selected on the basis of correlation between born boys
and girls.

Below we have figure results, obtained using this model. Migration was not taken
into account during calculations.
Let’s assume, that the initial division of the quantity resembles a triangle (Figure 2).
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Figure 2 Model age-sex division of the quantity of the population in the initial moment of time
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Level of fertility and expected life expectancy change, as shown on graphs (See
Figure 3)
Dependence of the duration of life and the level of fertility depending on time
Life expectancy
Level of fertility
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Figure 3

Initial level of fertility is selected in such a manner, as not to have an interval in the
level of newborns during first years of calculation.
If to calculate the value of the ratio of the relation of the quantity of the total
population to the quantity of population in the ages from 20 to 59 years 1 inclusive during
the time, then we receive the following dependence, shown on Figure 4.
Modeling results (Relation of the quantity of the total population to the quantity in
employable age (20-59)
Отношение численности всего населения к численности в трудоспособном
возрсте (20-59)
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Figure 4.

Age-sex structure will strongly transform in this case, over the course of time (see
Figure 5).

1

the average number of dependents, which account for one worker (including himself), is a relatively constant value. The
value of this indicator (let's call it «the level of demographic load of the work-able person» - LDLWAP, defined in the work
«On the existence of demographic constants» (http://www.infoarchives.ru/data/demog_const.pdf)
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Transformation of age-sex structures over the course of time
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Figure 5. II. Use of indicators of dynamics of the mortality ratio in the demographic researches.

It is intuitively obvious that the result of modeling are mainly influenced by factors
used in the above equations. As seen above, these ratios, determined for each sex,
depend not only on time but also on age and can vary widely. Therefore, the definition of
functions describing mortality and fertility, is an important task.
13

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 1(8)/2013

ISSN 1314-0582

Let's consider a method for assessing change in mortality over time in each age.
For this we compare the probability of death for each age for a given period of time.
The probability of death at the age (a) year (t) we obtain as:

 ( x, s, t )  (1 

l x1 ( s, t )
)
l x ( s, t )

,

Where
lx(s,t) – those surviving in sex (s) to age (x), as under survival table in year (t)
changes in the probability of mortality for year we define as follows:

 ( x, s, t  1) 

 ( x, s, t  1)
 ( x, s, t )

Furthermore, projecting the resulting value, expressed as a percentage of age-time
plane, we obtain the field of mortality for a particular sex. Vertical scale - a percentage
change in the probability of death. Black color corresponds to the increase in the
probability of death, white - reduction. Background color applies to annual fluctuations in
mortality percentages in the range of +/- 5%, which corresponds to the average values of
positive and negative values of percentage changes in probabilities of death.
Figure 6 such field of mortality given for Russian women during the 1960-2006.1.
The vertical axis is the age, horizontal - the time, triangles mark the line of life expectancy
at birth.
Such presentation of data allows to evaluate the changes in the mortality ratios
during a period of time and outline age groups, that are most effected by such changes.
Seen dependence between historical events allows to conclude the preservation of
history in the new digital format, media for which are the mortality tables.

1

Source: mortality tables for the period 1990-2007. ANO “Russian Statistics”
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В търсене на липсващия етнос: Изследователски проблеми и
решения
Димитър Благоев, Калоян Харалампиев

In Search of Lost Ethnicity: Research Problems and Solutions
Dimitar Blagoev, Kaloyan Haralampiev

Резюме:

Статията

прави

опит

да

съчетае

познавателните

възможности на социологията и статистиката при анализа на
„липсващия етнос”, станал видим чрез резултатите на Националното
преброяване на населението и жилищния фонд в България през 2011
година, в което 9,3 на сто от българските граждани не са се
самоопределили етнически.
В

хода

на

анализа

са

формулирани

няколко

хипотези,

като

изследователските решения, свързани с тяхната верификация са
резултат единствено на анализ на публично достъпните данни на
Националния статистически институт. Невъзможността да бъдат
ползвани масивите от данни от Преброяването и следователно да се
приложат по-сложни и по-мощни статистически техники и анализи е
компенсирана в статията с многообразие от по-обичайни методи,
които обаче показват своя евристичен потенциал в хода на анализа.
Основните изводи на анализа са, че няма една единствена логика, която
да

влияе

върху

неотговарянето

на

въпроса

за

етническа

принадлежност, а съществуват, като взаимно се преплитат и
взаимодействат,
логики.

множество

Значителният

съдържателно

относителен

дял

на

разнородни

социални

неотговорилите

е

резултат на самостоятелното или съвместно действие на няколко
фактора, част от които анализът идентифицира така: проблеми със
самоидентификацията

на

определени

групи/общности

(предимно

такива, чиято етно-културна специфика има локална обособеност);
регионална административно-управленска специфика; тип населено
място.
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Изводите от анализа водят до формулиране на някои потенциални
практически следствия от постигнатото към настоящия момент
познание

за

част

от

факторите

на

липсващата

етническа

идентификация.
Ключови думи: Етническа идентичност, идентификационни проблеми,
национално преброяване, статистически методи, регионализация.

Abstract: Paper presents the authors’ attempt to combine analytical power of
sociology and statistics in the analysis of "lost ethnicity", which has become
visible through the results of the national Census in Bulgaria in 2011, in which
9.3 percent of Bulgarian citizens have not identify themselves ethnically.
Several hypotheses are formulated with the research solutions related to their
verification resulting solely of the analysis of publicly available data of the
National Statistical Institute. Impossibility of Census’ primary datasets to be
used and therefore more complex and more powerful statistical techniques and
analyses to be implemented is compensated with a variety of more ordinary
methods which however show their heuristic potential in the course of the
analysis.
The main conclusions of the paper are that there is no single logic, which
affects non-response to the question of ethnicity and there exist, intertwine and
interact many substantially diverse social logics. Significant non-response share
is a result of the sole or joint action of several factors, some of which are
analytically identified as such: problems with self-identification of certain
groups/communities (primarily those whose ethno-cultural specificity has local
detachment); regional administrative specifics; type of settlement.
Conclusions of the analysis lead to the formulation of some potential practical
implications of the achieved to date knowledge of the factors of lost ethnic
identification.
Keywords: Ethnic identity, identification problems, national census, statistical
methods, regionalization.

JEL: J11, C02, C30, C80, J18
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1. Въведение
Когато темата „етническа група” се дискутира в публичното пространство в
България, фокусирането (според привичностите, формирани във всекидневието) е
предимно върху двете основни етнически групи извън българската: турската и
ромската, най-вече в интерпретативния контекст на „етническо малцинство”.
Формалният количествен белег „големина” много често доминира публичната (вкл.
идеологическата, но и квази-научната) употреба на „етническо малцинство”. Това
става

предимно

поради

експлицирани

или

пък

имплицитни

„опасения”

за

перспективите както пред поредица от публични сфери и политиките в тях
(образование, здравеопазване, пазар на труда, социални дейности и пр.), така и
пред развитието на обществените процеси в близък или дългосрочен план.
Количествените измерения на социалните феномени, свързани с „етничността” са
тема и в българския социално-научен дискурс – предимно в демографията1 и
статистиката2. В социологията те често са интегрална част от изследователския
интерес към „етнос”, „етничност”, „етнически групи” (с изключение на концептуалните
или социално-историческите анализи)3.
До

2011

година

научно-изследователската

„конвенция”

за

това

самоопределянето да е основа на изследователското причисляване към дадена
етническа група, имаше своя (относително безвъпросен) количествен корелат в
получаваните

чрез

националните

преброявания

данни

за

етническата

самоидентификация на българските граждани. Те служеха като своеобразен
„шаблон” както при вторичните анализи на разпространяваните от НСИ социодемографски данни, така и при формиране на структурата на извадковите
изследвания в нарастващото количество случаи на използване на изцяло квотни
извадки или на такива с частичен квотен подбор (именно по параметъра „етнос”).
Тази

емпирична

информация

също

така

беше

използвана

за

целите

на

формулирането и осъществяването на публични политики с целеви групи сред
етническите малцинства, основно ромското.
Данните от националното преброяване през 2011 година обаче направиха
този етно-групов „шаблон” неприложим както в частта му за „малцинствени” групи,
така и в неговата цялост. Оказа се, че се е появило едно особено „ново малцинство”,
1 Например Белчева (2009), Димитрова (2009), Найденова и Михова (2011).
2 Например Аркадиев (2012).
3 С малки изключения – например Мирчев (2006, 2009а, 2009б) и Пампоров (2007, 2009). При първия акцентът е
по-скоро върху опасенията от социално-икономическите последици от ръста на ромския етнос, при втория –
върху социалните дистанции, произвеждани в нагласите към малцинствата.
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при това – най-голямото. С малки изключения1 „новата конфигурация” не се
превърна в предмет на сериозен изследователски интерес, макар оттогава
тематизирането и проблематизирането на етническата структура на българското
общество/население не само постоянства, но и се засилва.
В настоящата статия правим опит да съчетаем познавателните възможности
на социологията и статистиката, за да анализираме „новото малцинство” и неговите
предпоставки, както и потенциалните практически следствия от постигнатото към
настоящия момент познание, включително и по отношение на публични политики,
насочени към етнически групи.

2. Идентификация на проблема
2.1. Изследователски и приложно-практически проблеми.
Според данните2 от Националното преброяване на населението и жилищния
фонд в България през 2011 година3 до двете основни и най-големи етнически групи
– турската (588 318 души, или 7,99 на сто от населението) и ромската (325 343 души,
или 4,42 на сто) се е появило друго, по-голямо от тях “малцинство” от гледна точка
на етническата самоидентификация на българските граждани. То е с численост
683 590 души (9,28 на сто от населението) и е съставено от хората, които… са без
етническа

принадлежност

(неотговорилите

на

доброволния въпрос „Вашата

етническа група е?”4).
Къде тук е проблемът? Социологическият проблем е как е възможно в
рамките на относително краткия период от десет години (спрямо предишното
Преброяване през 2001 г.) толкова голяма група от български граждани да „изгуби”
етническата си идентификация и какви са проекциите на тази „загуба” върху
процесите на социална идентичност в българската социалност?
Освен собствено научните, съществуват и втора група от проблеми, свързани
управлението в публичната сфера – например, по какъв начин този факт променя
формулирането,

планирането

и

прилагането

на

(„интеграционни”,

образователни,

социално-подпомагащи,

публични
здравни

политики
и

пр.)

по

1

От политикански позиции (дейци на ВМРО) и от научни – Аркадиев (2012).
Всички данни, анализирани в статията, се съдържат в разпространената от Националния статистически
институт (НСИ) информация, която е публично достъпна.
3
Навсякъде в този текст, когато се отнасяме само към него, ще използваме съкратеното изписване
„Преброяване 2011”.
4
С варианти за отговор „Българска”, „Турска”, „Ромска”, „Друга” (свободен отговор) и „Не се самоопределям”.
2
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отношение на целеви групи, които принадлежат към етнически малцинства1?
Допълнителен проблем възниква по отношение на дефинирането на целеви групи,
които (предполагаемо) имат различен от български етнос, но оставането при
конвенцията за самоидентификация и нейната доброволност лишава самото
дефиниране от устойчивост в ситуация, в която един на всеки (почти) десет
български граждани е без етническа самоидентификация. Допустимо ли е,
например, да се променят критериите за дефиниране на етническа принадлежност,
така че приетият за обективен (субективната самоидентификация) да бъде
„коригиран” чрез „субективни” (външно наложени от позициите не на самата целева
група, а на субекта на публичната политика) критерии, или просто групата на
неотговорилите на въпроса за принадлежност към етническа група да бъде
игнорирана така, сякаш всъщност не съществува2? Тук вече опираме до проблема с
възможността за „контрол” и „обективно измерване” (в контекста на управлението в
публичната сфера) на този критерий, натоварен със субективно приписано значение.
В този текст ще се съсредоточим предимно върху втората група въпроси,
стъпвайки на част от проблемите, съдържащи се в първата.

2.2. История на проблема – кога и откъде се появи “изгубеният етнос”?
Все пак толкова нова и необичайна ли е липсата на отговор на въпроса за
етническата

принадлежност

в

историята

на

националните

преброявания?

Следващата графика илюстрира динамиката на етническата структура от началото
на ХХ век досега.
До 1975 г. неотговорилите са включвани в графата „друга етническа група”, но,
първо, техният дял в нея е много малък, а и, второ, тя плавно намалява с времето в
резултат както на емиграция на представителите на голяма част от тези „други
етноси” (каракачани, гърци, евреи и др.), така и на политико-административен натиск
спрямо част от малките други етноси за самоопределяне към мнозинството, и
вследствие на това след 1965 г. цялата тази група „други етноси” е с несъществен
размер. През 1992 г., първото преброяване на населението след политическите
промени от 1989-1990 г., неотговорилите на въпроса за етническата принадлежност

1

Например, как да се осъществява планирането на социални политики, в чието досегашно дефиниране е
участвала характеристиката „ромски етнос”, в контекста на появата на сериозна по големината си група хора без
етническа идентичност? И т.н.
2
Точно това се случва след публикуването на данните от НСИ през 2011 г.
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са включени в графата „не се самоопределя”, но тази група е пренебрежимо малка –
0,1 на сто.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1900 1905 1910 1920 1926 1934 1946 1956 1965 1975 1992 2001 2011
Българска

Турска

Ромска

Друга

Не се самоопределя

Неотговорили

Графика 1. Динамика на етническата структура на българското население 1900-2011 г.

В преброяването през 2001 г. настъпват две промени в преброителната
методология, а оттам – и в преброителния инструмент по отношение на
причисляването към етническа група. Първо, новост в историята на националните
преброявания е отговарянето на въпроса за етническата идентичност да е
доброволно, а не задължително (както дотогава), и второ, „несамоопределилите се”
вече присъстват като отделна категория1. Тези нововъведения в инструмента,
обаче, не повлияват върху резултатите, тъй като и двете групи, по същество
отказващи да се идентифицират етнически, отново са с пренебрежимо малък
размер (съответно 0,3 на сто и 0,8 на сто).
Както е показано на Графика 1, истинската рождена дата на мащабната група
„неотговорили на въпроса за етническа принадлежност” е в началото на 2011 г. –
изведнъж 683 590 души (9,28 на сто от населението) се оказват изгубили етноса си.
Как е възможно да се осъществи тази „загуба” в контекста на социални процеси през
последното десетилетие на ХХ век в България, характеризиращи се по-скоро с
консолидация на основните етнически групи, а не с дезинтеграцията им?

1

Която е различна от „неотговорилите”. В официалните публикации на НСИ през 2001 г. се публикуват данни за
неотговорилите, за разлика от 2011 г., като в първия случай се публикуват всички проценти и сумата им е равна
на 100, докато през 2011 г. се публикуват само валидните проценти и сумата им пак е равна на 100, но
неотговорилите са „изчезнали”.
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Първият мислим възможен отговор ни отпраща, разбира се, към протичането
на някакви значителни трансформации на персоналната и социалната идентичност
на немалка част от българските граждани в рамките на този относително кратък,
макар и силно динамичен, исторически период. Проблемът е, обаче, че в
изчерпателното изследване „Национално преброяване” липсват съдържателни
индикатори, данните от които да се анализират в контекста на рамковото допускане
за криза на етническата идентификация като част от евентуална идентификационна
криза. Макар социо-демографските данни да дават ограничени възможности за
сериозен анализ в тази посока, те ще бъдат използвани в максимална степен подолу в текста.
Друго възможно допускане е, че събирането на информация за етнос1 (като
важна характеристика на националната популация) чрез преброяването на
населението създава и е част от напрежения/проблеми било в методологията и
инструментариума на преброяванията2, било в прекия сблъсък на преброяваните
граждани с тях, или на публичната употреба и интерпретация на получената
информация. Посочените дотук промени в методологията и инструментариума на
Преброяване 2011 ни насочват към формулиране и на хипотези в посока на
идентификация на изследователски проблем по отношение на националното
преброяване като инструмент.

3. Хипотези и решения.
Първата група хипотези как е възможно „изневиделица” да се появи голяма
група от български граждани без етническа идентификация, е свързана с проблеми
на (или произтичащи от) криза на персоналната и социална идентичност или
нейната трансформация към намаляване на субективното значение на чувството за
принадлежност към етническа група (за сметка на други, по-индивидуалистични
идентификации). Втората група хипотези е свързана с проблеми, отнасящи се към
преброителния

инструмент

(създаването

и

прилагането

му),

както

и

към

отношението към него (включително към въплъщаваните от него политико-властови
дисциплинарни и контролиращи практики) от страна на гражданите, обекти на

1

И за майчин език, вж. по-долу.
Например придобилата широко медийно отразяване и политико-идеологически оцветено третиране сага с
включването в преброителната карта на пробния етап на Преброяване 2011 на „етническата” категория
„българо-мохамедани”, впоследствие премахната от окончателния официален вариант на въпросника (заедно с
уволнението на част от екипа на НСИ, „замесен” в процеса).
2
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неговото прилагане. В една далеч отиваща проекция на подобен анализ някой би
могъл дори да се изкуши от продължаване на аналитичната работа в посока на
търсене на отговори дали и как би могло да се създаде друг (вторичен
интерпретативен) инструмент за етническа принадлежност, използвайки настоящия
и получените чрез него емпирични данни.

3.1. Хипотези за връзката „липса на етническо самоопределение – криза
на идентичност в малцинствени етнически групи”; изследователски решения1.
Първата хипотеза, изведена от „шокиращия” резултат за липсващото
етническо отъждествяване е, че то е следствие на криза на идентичността,
като

самоидентификацията

чрез

етнос

е

ерозирана

най-вече

при

малцинствените етнически групи. Допускането е, че идентичностният проблем е
най-сериозен при българомохамедани, роми и турци и най-малък – при българи.
Тъй като тази хипотеза не може да бъде верифицирана пряко, ще опитаме да
направим това опосредствано. Един възможен начин е чрез сравняване на
регионалната структура на неотговорилите с тази на двете основни етнически
малцинства. Основният аргумент за избора на тази опосредствана верификация на
хипотезата е, че за разлика от българския етнос, турският е концентриран в няколко
административни области, при това основно в селата (62 на сто от представителите
на турския етнос живеят в селата, 38 на сто – в градовете), а ромският е почти
поравно разпределен в градове и селата, при съотношение градове/села от 77,5 на
сто/22,5 на сто за българския етнос. Тоест, при „изкривяване” на регионалната
структура на неотговорилите спрямо тази на българския етнос в посока, сходна на
посочените регионални структури на двата малцинствени етноса, това с голяма
степен на сигурност би означавало, че имаме аргументи за продължаване на
изследователското търсене към връзката „липса на етническо самоопределение –
криза на идентичност в малцинствени етнически групи”.
Ето
структура

защо
по

формулираме

следната

тип населено място

на

междинна

хипотеза:

неотговорилите

Регионалната

на

въпроса

за

1

В този текст изследователските решения по отношение на формулираните хипотези са резултат единствено на
анализ на публично достъпните данни на НСИ. Всичките ни опити (до момента на публикуването на тази статия)
да получим достъп до двата масива с първичната информация (за население и за жилища) не доведоха до
положителен изход. Различни биха били изследователските ни решения, ако имахме възможност за използване
на по-сложни и по-мощни статистически техники и анализи (многофакторна регресия и корелация, клъстерен
анализ, класификационни дървета, многомерно скалиране). Ето защо стремежът ни е да компенсираме тази
липса с многообразие от по-обичайни методи.
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принадлежност към етническа група е непропорционална на общонационалната и
е изместена към малките населени места (така както двете основни етнически
малцинства).
В следващата графика са представени данните за разпределението на
селското и градското население в рамките на всяка етническа група.
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30,2%

27,5%

0%

Графика 2. Регионална структура на различните етноси по тип населено място

Анализът на тези данни води до извода, че междинната хипотеза трябва да се
отхвърли, тъй като, въпреки че има непропорционалност в структурата на
неотговорилите спрямо националната ситуация, изместването е твърде слабо, за да
бъде интерпретирано като означаващо структурно сходство.
Друг възможен начин за опосредствано верифициране на хипотезата за
наличие на връзка между липсата на етническо самоопределение и евентуална
криза на идентичност в малцинствени етнически групи е чрез сравнение на
социално-демографската структура (възраст, образование) на неотговорилите с тази
на отделните етнически групи. Основният аргумент за неговия избор е, че ако
социално-демографската структура на „липсващия етнос” наподобява някоя от
съответните структури на двете основни етнически малцинства (турското и
ромското) или е междинна между двете, с висока степен на сигурност можем да
твърдим, че подобието не е случайно и че това би означавало положителен
междинен резултат в търсенето на „материк”, от който се е откъснал островът на
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липсващото етническо отъждествяване, вероятно като резултат на идентичностен
трус, предизвикал разлома.
Горните разсъждения ни позволяват да формулираме следната междинна
хипотеза, чието верифициране опосредствано ни позволява да верифицираме и
първата хипотеза: Социално-демографската структура (възраст, образование) на
неотговорилите наподобява структурите на едното или на двете основни
етнически малцинства.
Допълнителна убеденост в коректността на формулирането на тази хипотеза
дава силната корелация между неотговарянето на въпроса за принадлежност към
етническа група и неотговарянето на формално сходния, макар и съдържателно
различен въпрос за майчин език1. Сравнението на данните, показани на Графика 3
ни дава възможност да заключим, че възрастовата структура на неотговорилите е
най-близо до тази на турската етническа група:
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Графика 3. Възрастова структура на различните етнически групи

От друга страна, обаче, налице е едно сериозно съмнение, че това може би е
привидност и че не можем прибързано да “припишем” единствено турски етнос на
неотговорилите. Съмнението има свое основание в несъразмерно големия (спрямо
1

Той е следният: „Вашият майчин език е?”, с варианти за отговор „Български”, „Турски”, „Ромски”, „Друг”
(свободен отговор) и „Не се самоопределям” (sic!).
Коефициентът на Крамер за връзката “непосочен етнос – непосочен майчин език” е с изключително високи
стойности (0,87 за България, с най-ниска стойност в регионален разрез в рамките на 28-те административни
области от 0,71 за Благоевградска област, и максимална стойност от 0,94 за Ямболска област), което означава,
че е налице много силна обвързаност между неотговарянето на въпросите за етническа принадлежност и за
майчин език.
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„логиката” на историческия тренд, илюстриран на Графика 1) резултативен дял,
който

би

„получил”

този

етнос

след

подобно

относително

произволно

„преизчисляване”.
Но преди да преминем към следващата стъпка от верификацията на втората
междинна хипотеза, ще използваме още малко данните от Графика 3, тъй като
интерпретацията на значимите различия между възрастовите структури на
отказалите отговор на въпроса за принадлежност към етническа група и тези, които
са посочили ясно опцията „не се самоопределям”, не подкрепя валидността на
формалната логика, при която те са по-скоро сходни: възрастовата структура на
отговорилите, че не се самоопределят етнически, е принципно (качествено)
различна от всички останали, включително и от тази на неотговорилите. Необичайно
висок (над 42 на сто) е делът на несамоопределилите се деца под 9 години1 и тъй
като те, както всички непълнолетни лица, не участват лично в Преброяването, а
информацията за тях е включена в преброителната карта от пълнолетно лице,
нашето допускане е, че най-вероятно голяма част от тях живеят в институции за
деца без родители, където отговорните за преброяването лица от персонала може
би са ги вписали в неутралното или равно-дистанцираното (от тяхна гледна точка)
„не се самоопределям”. Това ни дава възможност да направим предположение, че
зад липсата на етническо самоопределяне може би съществува и някаква
административна логика.
Следващата стъпка във верификацията на втората междинна хипотеза е да
сравним образователните структури на неотговорилите и на различните етнически
групи, като разпределението на данните е показано на графика 4.
Сравнението на образователните структури обаче отхвърля възможността,
допусната при анализа на възрастовото разпределение на неотговорилите, те да са
предимно от турски етнос, поради съществените различия между двете. Нещо
повече, образователната структура на неотговорилите не е сходна с нито една от
структурите на различните етноси, а доколкото има някакво, макар и твърде
условно, приближение до някоя образователна структура, то е до характерната за
цялото население на България. Това ни води до формулиране на следните два
извода. Първо, налице са основания за отхвърляне на междинната хипотеза, че
социално-демографската структура (възраст, образование) на неотговорилите
1

Което е единственият толкова висок относителен дял на тази възрастова група спрямо всички възможности за
идентификация.
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наподобява структурите на едното или на двете основни етнически малцинства.
Така и първоначалната хипотеза, че липсата на етническо отъждествяване е
следствие на криза на идентичността основно при малцинствените етнически групи,
се отхвърля.
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Графика 4. Образователна структура на различните етнически групи

Второ, предвид относителната близост на възрастовата и образователна
структури на неотговорилите до съответните за страната1, допускането, че първите
са резултантни от структурите на всички етноси ни дава основание да формулираме
нова хипотеза.

3.2. Хипотеза за връзката „липса на етническо самоопределение – криза
на идентичност във всички етнически групи”; изследователски решения.
Новата ни хипотеза е следната: Социално-демографската структура
(възраст,

образование)

на

неотговорилите

на

въпроса

за

етническа

принадлежност е резултантна от социално-демографската структура на всички
етноси.
За целта на нейното верифициране ще направим опит да приложим следния
математически метод, използващ системи от линейни уравнения.

1

Още повече, че при ранжиране на степента на подобие между възрастовото разпределение на неотговорилите
с всяко от останалите, най-силно е то при турския етнос, следвано именно от усредненото за страната.
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Неизвестните величини в системата от линейни уравнения са дяловете на
съответните етноси в общия брой на неотговорилите. Използваме следните
означения:

xб е делът на българите от всички неотговорили;
xт е делът на турците от всички неотговорили;
x р е делът на ромите от всички неотговорили;

Делът на отговорилите „друго“ се получава като допълващ до 1 (100 на сто)1:
xд  1  xб  xт  x р

За всяка една възрастова група се конструира едно уравнение от системата:

 i ,б xб   i , т xт   i , р x р   i ,д (1  xб  xт  x р )   i , н ,
където:

 i, б е делът на българското население във възрастовия интервал i спрямо
цялото българско население;

 i, т е делът на турското население във възрастовия интервал i спрямо
цялото турско население;

 i, р е делът на ромското население във възрастовия интервал i спрямо
цялото ромско население;

 i, д е делът на населението, самоопределило се като „друго“, във възрастовия
интервал i спрямо цялото население, самоопределило се като „друго“;

 i, н е делът на неотговорилите във възрастовия интервал i спрямо всички
неотговорили;
Логиката, която стои зад тази формула, е, че ако възрастовата структура на
неотговорилите на въпроса за етническа принадлежност е резултантна от социалнодемографската структура на всички етноси, то относителните дялове на тази
структура ще са претеглена средна аритметична от относителните дялове на
всичките етноси. В случая осредняваните величини и претеглената средна са
1

При конструирането и решаването на системата линейни уравнения сме изключили лицата, които не се
самоопределят, тъй като те са много малка част и тяхното възрастово разпределение значително се различава
от възрастовото разпределение на другите етнически групи (вж. по-горе).
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известни, а неизвестни са само теглата. За да може изобщо да се търси решение на
системата, налагаме допълнително ограничение теглата да са едни и същи за
всички възрастови групи, т.е. допускаме, че делът на различните етноси в групата на
неотговорилите е еднакъв за всички възрастови групи.
Формулата може да се трансформира, за по-лесното решаване на системата:
( i ,б   i ,д ) xб  ( i , т   i ,д ) xт  ( i , р   i ,д ) x р   i , н   i ,д

За всеки възрастов интервал се конструира по едно такова уравнение, след
което се решава системата.
Когато работим с десетгодишни възрастови интервали, както са дадени от
НСИ, системата няма решение. Затова окрупняваме възрастовите интервали и
работим с двадесетгодишни възрастови интервали.
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Графика 5. Възрастова структура на различните етнически групи (двадесетгодишни интервали)

След окрупняването системата вече има решение: xб  0,431 , xт  0,216 ,
x р  0,385 , т.е. 43,1 на сто от неотговорилите са българи, 21,6 на сто са турци и 38,5

на сто са роми.
От получените проценти можем да изчислим броя на българите, на турците,
на ромите и на отговорилите „друго“ сред неотговорилите, да добавим тези бройки
към преброените бройки на всеки етнос и да преизчислим процентите на всеки
етнос. Получените резултати са представени в следващата графика:
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Системи линейни уравнения

Графика 6. Етническа структура на българското население по данни от преброяването на населението и след
преизчисляване на база система линейни уравнения

По този начин преразпределяме 9,3 на сто неотговорили между другите
етнически групи. Българската етническа група „получава“ нови 4 процентни пункта,
турската етническа група „получава“ нови 2 процентни пункта, ромската етническа
група „получава“ нови 3,5 процентни пункта, а групата „други“ „губи“ 0,3 процентни
пункта. Групата на несамоопределилите се остава същата, тъй като тя е изключена
от системата линейни уравнения.
Така, решаването на системата линейни уравнения дава възможност да
получим друга етническа структура на населението на България, но няма обективни
критерии, които да ни позволят да определим дали получената от нас етническа
структура е по-близка до тази в реалността отколкото директно изчислената от
данните на НСИ. За това сравняваме получената от нас етническа структура с
етническата структура, получена от друг изследовател с помощта на различна
методика – етническата структура, получена от Аркадиев (2012, с. 129).
Сравняването на резултатите показва, че единствено по отношение на
турската етническа група има висока степен на съвпадение между нашия анализ и
този на Аркадиев. По отношение на българската етническа група неговата оценка е
по-висока от нашата оценка, а по отношение на ромската етническа група нашата
оценка е по-висока. Без да задаваме не особено релевантния въпрос чия оценка е
„вярна“, на базата на описаните резултати като че ли имаме възможност да
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социално-демографската

структура

(възраст,

образование) на неотговорилите на въпроса за етническа принадлежност е
резултантна от социално-демографската структура на всички етноси. Но възникват
два сериозни проблема.
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Димитър Аркадиев

Графика 7. Етническа структура на българското население по данни от преброяването на населението и след
преизчисляване

Първо,

при

решаването

на

системите

от

линейни

уравнения

по

характеристиката „възраст” се получават отрицателни относителни дялове, тъй като
сборът от преизчислените в рамките на неотговорилите три дяла на основните
етнически групи надхвърля сто процента, което означава, че делът на „други етноси”
трябва да е отрицателен:
43,1 на сто (Б) + 21,6 на сто (Т) + 38,5 на сто (Р) = 103,2 на сто (Н), тоест, (Д) =
–3,2 на сто, където:
Н – дял на неотговорилите
Б – преизчислен дял на българската етническа група в неотговорилите
Т – преизчислен дял на турската етническа група в неотговорилите
Р – преизчислен дял на ромската етническа група в неотговорилите
Д – дял на другите етнически групи в неотговорилите
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Превеждането на математическите значения (отрицателен относителен дял) в
социални значения води след себе си „отрицателни” респонденти. На пръв поглед
това е социално ирелевантно и като че ли елиминира възможността за верификация
на хипотезата с използвания метод. Дали обаче не можем да интерпретираме
социологически отрицателните бройки? Това би било възможно, ако част от
идентифициралите се с определена етническа група са принадлежали към друга –
отдавна е изследователска баналност процесът, при който представители на
ромския етнос са самоопределят като турци (по-често) или българи (по-рядко).
Тоест, на това основание като че ли не бихме могли да отхвърлим прилагането на
метода като неадекватен на изследователската задача.
Само че има и втори проблем, който не ни позволява да преминем към
подобни

спекулации,

представляващ задълбочаване

на

първия

проблем

с

отрицателните дялове, при „слизане” на анализа на ниво „тип населено място
(град/село)”: В селата броят на идентифициралите се с турския етнос би намалял с
около 60 500 човека, а в градовете би се получила толкова голяма отрицателна
бройка на „други етнически групи”, че тя надхвърля всички самоопределили се като
„други” в Преброяването. Следователно, методът, приложен към параметъра
„възраст” не позволява потвърждаване на хипотезата.
От друга страна, системата от уравнения, приложена към параметъра
„образование” има „решение”, но то е напълно социологически безсмислено, защото
етносите имат следните (преизчислени) относителни дялове в неотговорилите:
„Българите” са… 198,2 на сто,
„Турците” са… -25,7 на сто,
„Ромите” са… 72,3 на сто,
„Другите” са… -144,8 на сто.
Това означава, че трябва да отхвърлим хипотезата като цяло, защото найвероятно

първоначалното

допускане,

че

структурата

на

неотговорилите

е

претеглена средна от структурите на четирите етноса, е нерелевантно.
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3.3. Хипотези за връзката „липса на етническо самоопределение –
регионална структура на населението”; изследователски решения.
При сравняването на регионалната структура на неотговорилите с тези на
двете основни етнически малцинства с цел верификация на първата междинна
хипотеза

в

параграф

3.1.

по-горе,

беше

отбелязана,

макар

и

слабата,

непропорционалност в структурата на неотговорилите спрямо характерната на
национално равнище. Предполагаемата регионална специфика на “липсващия
етнос” може да бъде допълнително изследвана като разгледаме регионалното
разпределение по относителния дял на неотговорилите. Нека започнем с найвисокото ниво – двадесет и осемте административни области; данните са
представени на графика 8.
Анализът на тези (междинни) резултати ни дава възможност за няколко
извода

–

първо,

има

регионална

(на

областно

равнище)

зависимост

на

неотговарянето на въпроса за етническа принадлежност, но има и отличителни
специфики (най-ниската стойност на относителния дял на неотговорилите е в област
Монтана (3,1 на сто), а най-високата – в област Смолян (21,8 на сто), като разликата
между двете е много голяма – седем пъти!).
Второ, налице е дясна асиметрия на разпределението, с един явен екстремум
(област Смолян), което означава, че то не е нормално (в статистически смисъл),
което вероятно е свързано и с някаква „а-нормалност” и в съдържателен, социален
смисъл.
6
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Графика 8. Разпределение на областите по относителния дял на неотговорилите
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Това вече е изследователска находка, която трябва да ни направи
чувствителни

към

скрити

зад

неотговарянето

различни

социални

логики.

Допусканията, които можем да направим за тях обаче трябва да стъпят на
постигнатото междинно познание в анализа дотук. Да припомним, че всъщност
получавахме инвариантен резултат вследствие на прилагането на всеки един от
използваните до момента методи – всеки един от тях работи (донякъде) успешно
само на определено равнище на конкретност на (различни обективации на)
предмета, различно от равнището на конкретност, на което работят другите методи,
като нито един от тях не е ефективен спрямо предмета в (относителната му) цялост.
(Ясен маркер за една от различните съдържателни логики е съчетаването на два
споменати вече факта – в област Смолян неотговарянето на въпроса за етноса
надвишава два пъти средното за страната и едновременно с това е с най-слаба
обвързаност с неотговарянето на въпроса за майчин език. Не е трудно да
предположим, че основните предпоставки за липса на етническа идентификация са
свързани с наличието на компактно българомохамеданско население в областта,
като предполагаема причина за проблеми с етническата идентичност на част от тази
група е продължаващата близо век силно противоречива държавна (и партийна – на
ВМРО до средата на 40-те години на ХХ век; на ДПС – през последните над 20
години) политика на натиск по отношение именно на етническото самоопределяне
на различни групи от това население. Подобни предпоставки за криза на етнокултурната самоидентификация обаче може да са валидни само в райони, в които
живеят достатъчно представители на тази група български граждани, а на
равнището на административните области това е само област Смолян. Тоест,
подобна съдържателна логика, стояща в основата на липсата на отговор на въпроса
за етническа принадлежност е уникална за конкретната регионална съвкупност и не
може да бъде генерализирана за цялата група на неотговорилите1.) Тези аргументи
ни позволяват да формулираме следната нова хипотеза:
Липсата на отговор на въпроса за етническа идентификация е резултат
на взаимното действие на няколко съдържателно различни фактора, като
взаимното им действие има и регионална специфика.
За верификацията на тази хипотеза ще продължим да използваме метода на
разлагане

на разпределението

на

административно-териториалните

единици

1

Допълнително аналитично развитие на тези допускания може да бъде намерено в Haralampiev,
Blagoev (2014).
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(области, общини, градове, села) по относителния дял на неотговорилите в тях.
Допускаме, че разпределението не е произволно, а съдържа специфични модели,
като целта е да търсим и идентифицираме евентуалните различни модели на
неотговаряне. Наличието на различни модели би било възможно първо, ако
стоящите в основата им съдържателни предпоставки (фактори) се различават
същностно помежду си, второ, ако тези фактори са валидни (с определена степен на
вариации) за групирани около тях набори от конкретни случаи на съответното
регионално равнище на анализ, и трето, ако тези набори са количествено измерими.
Имайки предвид тази реферативна рамка, тръгваме на лов за модели с помощта на
класическото статистическо оръжие “нормално разпределение”.
Конкретният алгоритъм на употребата му е следният:
1. За k  [2; N ] се изчислява:
- средната стойност:
k

xk 

x f

i i

i 1
k

f
i 1

,
i

където xi са процентите на неотговорилите, а f i е броят на общините, в които
се наблюдават съответните проценти на неотговорилите.
- стандартното отклонение:
k

sk 

 (x  x )
i

i 1

k

2

fi

k

f
i 1

i

- теоретичната функция на разпределение:

Fk ( xi ) 

xi  0,5






1
e
sk 2

(u  xk ) 2
2 s k2

du (За целта използваме вградената функция в Excel

за нормално разпределение.)
- емпиричните кумулативни честоти:

c( xi )  f1  f 2  ...  fi
- теоретичните кумулативни честоти:
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Fk ( xi ).c( xk )
- стандартното отклонение на остатъците:
k

k 

 F ( x ).c( x )  c( x )
i 1

2

k

i

k

i

k

- апостериорната вероятност на модела:
Pk 

1

 kk

В резултат от всички изчисления в точка 1 се получава „ветрило” от N  1
функции на разпределение и съответстващите им теоретични кумулативни честоти.
2. Нанасяме на графика k и Pk .
От графиката се разбира при коя стойност на k се получава най-вероятният
модел.
3. Нека най-вероятният модел е при k  m . Тогава отстраняваме първите m
значения на признака, т.е. първите m най-ниски проценти на неотговорилите.
4. Повтаряме цялата процедура за k [m  2; N ] . И т.н., и т.н. … По този
начин след всяко откриване на най-добрия модел „отрязваме” значенията на
признака, за които той се отнася, и продължаваме върху оставащите значения.
На следващите графики са показани разлаганията на разпределенията на
всяко едно от различните регионални равнища (област, община, голям град, среден
град, малък град, село) според относителния дял на българските граждани,
неотговорили на въпроса за етническата принадлежност.
В изобразената на Графика 9 съвкупност от различни количествени
натрупвания по нарастващите по големина относителни дялове на неотговорилите
могат да бъдат открити поне две нормални разпределения, както и пет
самостоятелни случая, които не участват в тях. Нашата интерпретация на тези
данни е, че зад статистическия израз на нормалните разпределения стоят различни
социални логики на неотговаряне на въпроса за етническа принадлежност. Тоест, на
равнището на административната регионална структура съществуват поне два
отчетливо различни модела на неотговаряне, както и няколко отделни случая,
отличаващи се както спрямо тях, така и помежду си.
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Графика 9. Разлагане на нормални разпределения на разпределението на областите по процента на
неотговорилите

Значимото откъсване на област Смолян коментирахме по-горе, но тук искаме
отново да акцентираме върху нейното (предполагаемо) същностно различие спрямо
останалите кандидат-модели на неотговаряне. Допълнителен аргумент за наличието
на същностно различие в много високия дял на липса на етническа идентификация
(спрямо по-ниските дялове, формиращи двете нормални разпределения) е
спецификата на поне три от останалите четири случая с такъв дял (Кърджали – 14,4
на сто, Враца – 12,7 на сто, Благоевград – 12,4 на сто, Сливен – 12,3 на сто). С
изключение на област Враца всеки от тях е с особена етно-структура, предвид
историческите данни от предшестващите преброявания. Област Кърджали е с
типично висок дял на население с турска самоидентификация, област Сливен – с
ромска, област Благоевград – с българомохамеданска (в няколко от общините в
източната й част) и македонска (в поне две от общините в западната й част). Иначе
казано, почти всички изключения от нормалните разпределения са на области с
висок относителен дял на липсата на етническо самоопределяне, в които
същевременно има значителен дял на (исторически проследими) компактни
малцинствени групи. В този смисъл, още тук имаме основание да направим
следните две взаимно изключващи се междинни допускания: Първо, изключенията
(на

равнище

„област”)

всъщност

представляват

чрез

екстремалността

си

съдържащите се в нормалните разпределения логики на неотговаряне, доминирани
от връзката „етническо малцинство – липса на етническа определеност (тоест,
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проблем с етническа идентичност именно в етническите групи, различни от
българската)”. Обратно, второ, социалните логики на неотговарянето на етническия
въпрос, съдържащи се в двете различаващи се групи административни области, са
същностно различни от тези на „областите-изключения”, тоест, не са основно
свързани

с

проблематизация

на

етническата

идентичност

на

етническите

малцинства.
Тъй като на това равнище на конкретност („област”) анализът на публичните
данни, с които разполагаме, е достигнал до своя предел, ще се опитаме да го
продължим на следващото равнище на конкретизация на регионалната структура –
общината. На Графика 10 са показани данните за разпределението на общините в
България по процента на неотговорилите на етническия въпрос техни жители.
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Графика 10. Разпределение на общините по процента на неотговорилите

Сравнявайки тази графика с предишната можем да направим няколко важни
аналитични извода. Първо, изключвайки екстремумите, граничната стойност на
относителните дялове на „липсващия етнос” на равнище „община” (29 на сто
неотговорили) е почти два пъти по-голяма от съответстващата й при областите (15
на сто). Нещо повече, съществуват двадесет и пет общини (тоест, почти всяка
десета община в страната), в които над една пета от техните жители не са посочили
етническа група, към която принадлежат. Тоест, това, което е екстремум на равнище
„област” е част от обичайното при общините.
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Второ, в три общини отказът от етническа идентификация се отнася за почти
половината от населението в тях (Роман – 53,7 на сто, Доспат – 43,4 на сто, Сатовча
– 42,1 на сто). Този резултат е важен дори сам по себе си, защото сигнализира за
извън-нормалност по отношение на липсващото отъждествяване с етническа група.
Интерпретация на тази „а-нормалност” трябва обаче да се прави по примера на
случая „Смолян”, тоест, в социо-културния контекст на етно-демографията на
съответните общини, извън разглежданите съвкупности от данни. Това, което можем
да направим тук е да отбележим отново „членството” на два от трите случая на
екстремен отказ от етническа идентификация (Сатовча и Доспат) в „клуба” на
регионалните административни единици с голям дял на българомохамеданско
население, в които е много вероятно значителните мащаби на липсата на етническо
самоопределяне да са в съдържателна обвързаност с проблематизация на
етническата идентичност на големи части от именно това население.
Трето, обработката на данните и техният анализ ни насочват към откриването
на поне четири нормални разпределения и съответстващите им различаващи се
модели на неотговаряне. Това означава, че нашето допускане за съществуване на
регионална специфика в социалните логики, свързани с липсата на етническа
идентификация, започва да получава емпирична достоверност.
Четвърто, първото разпределение (модел на неотговаряне), в което попадат
повечето общини, е с център 6,8 процента, относително близък до средната за
страната стойност на неотговаряне (9,3 на сто). Това означава, че вероятно този
модел е национално характерен, докато останалите три са регионално специфични
(центровете им, със стойности съответно 15,8 процента, 19,8 процента и 24,3
процента, са изместени спрямо него и спрямо средната за страната стойност).
Несъвпадението между броя и структурата на моделите на неотговаряне в
двата йерархични административни регионални разреза (четири модела за
общините, два – за областите) е вероятно резултат на това, че в голяма част от
областите съществуващите в рамките на данните за областта няколко различни
„общински” модела на неотговаряне взаимно се неутрализират като числови
стойности, което скрива социално-съдържателната им логика и те ни се
„привиждат” по-малко на брой. Това ни насочва към допускането, че подобно
изкривяване може да е налице и на равнище „общини”, населението в което като
правило живее в различни като тип и големина населени места, чиято социокултурна и административно-организационна специфика предполагаме, че се
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отразява и на различия в липсата на етническа идентификация (тоест, в различни
модели на неотговаряне), но агрегацията на техните данни на равнището на
общината ги нивелира.
Ето защо продължаваме търсенето на различни модели на неотговаряне
според типа населено място и неговата големина в рамките на националната
съвкупност. Следващите няколко графики съдържат разпределенията на няколко
типа населени места, групирани според големината (големи, средни, малки, много
малки) и вида им (град, село) по относителния дял на неотговорили на въпроса за
етническа група в тях.
Ще разгледаме първо разпределението на големите градове по процента на
неотговорилите, резултатите от което са представени на Графика 11:
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Графика 11. Разпределение на големите градове по процента на неотговорилите

В

тези

данни

могат
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бъдат

1

идентифицирани

четири

нормални

разпределения, като първото от тях е с център на 5,5 процента и включва шест
града; второто е с център на 6,7 процента и включва пет града, третото е с център
на 7,5 процента и пет града; и четвъртото е с център на 9,0 процента и обхваща
1

В категорията „големи градове” включваме всички с население над 30 000. Тази граница не е произволна, а е
резултат от намерението ни да обхванем всички областни центрове, няколко от които обаче са с големина около
и малко над 30 000 жители (Разград – 33 880, Смолян – 30 642). Така типологията „голям град” неизбежно
престава да е чисто количествена и включва административно-организационни предпоставки, свързани със
спецификата на областните центрове. Само че определената по този начин долна граница по необходимост
предполага включването на всички други градове извън областните, удовлетворяващи условието за брой
жители. Това са градовете Свищов, Г. Оряховица, Дупница, Димитровград, Казанлък и Асеновград (последният,
например, има население от близо 51 000 души и е по-голям от девет областни града (тоест, от една трета от
всички). Така общият брой на градовете в тази група става тридесет и три.
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дванадесет града. Можем да определим първите три като разкриващи модели на
неотговаряне, характеризиращи се с по-ниски стойности на липсата на отговор
спрямо средното на национално равнище, а четвъртото (и най-обхватно за големите
градове) – като аналогично по стойност със средното за страната. Можем обаче да
предполагаме, че отвъд стойностите са скрити техните различаващи са социални
логики – различни както помежду си, така и спрямо други в рамките на националното
преброяване. Важно е също така да се отбележи, че освен четирите нормални
разпределения (модела) съществуват и четири самостоятелни случая, непопадащи
в никакъв модел – Кърджали (11,4 на сто неотговорили), Сливен (13,7 на сто),
Свищов (14,4 на сто) и Смолян (15,7 на сто). Едва ли е случайност, отново, че (с
изключение на Свищов) всеки от тях е емблематичен с висок дял на една от трите
основни етно-културни групи, различни от българската – съответно турската,
ромската и тази на българо-мохамеданите – резултат, който почти дублира
екстремалностите на равнище „област”. Тоест, в тези данни, показващи ясната
съдържателна отлика на посочените случаи спрямо „моделите на неотговаряне”, се
съдържа и косвено опровергаване на хипотезата, че липсата на отговор на въпроса
за етническата принадлежност е предимно етнически обусловен феномен на
национално равнище. Обратно, трите изключения спрямо моделите по-скоро
подкрепят интерпретацията, че, доколкото съществува зависимост „неотговаряне на
въпроса за етнос – принадлежност към етническо малцинство”, тя по-вероятно е
локално (дори не и регионално) валидна, бидейки отклонение, а не принцип на
липсата на идентификация с етническа група.
Резултатите от разпределението на средните градове по относителния дял на
неотговорилите, представени на Графика 12, наподобяват разгледаните по-горе за
големите градове, но с някои съществени отлики. Идентифицирахме отново четири
нормални разпределения, като първото от тях е с център на 4,7 процента и включва
десет града; второто е с център на 7,4 процента и включва четиринадесет града,
третото е с център на 8,4 процента и обхваща само два града (което съдържателно
може да го дисквалифицира като „модел”); и четвъртото е с център на 11,5 процента
и обхваща петнадесет града. Само първите две разпределения са със стойности на
липсата на отговор, по-ниски спрямо средните на национално равнище, а
четвъртото ги надхвърля несимволично. Тоест, намаляването на големината на
градовете води (почти) единствено до увеличаване на разстоянието между
моделите, което съдържа в себе си възможност за хипотетично допускане за
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нарастване на същностните различия при моделите на неотговаряне. Другата
разлика е, че само един град (Провадия) не попада в „моделната” структура на
липсата на отговор на етническия въпрос в Преброяване 2011, с цели 16 на сто
неотговорили.
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Графика 12. Разпределение на средните градове по процента на неотговорилите

1

Тези различия се превръщат в тенденция, разкриваща се от анализа на
данните за разпределението на малките градове по дела на неотговорилите
(Графика 13):
Въпреки че нормалните разпределения вече са пет, с намаляването на
големината на градовете логиката на разширяването на диапазона на
неотговаряне се засилва, успоредно с раздалечаването на самите нормални
разпределения (модели) помежду им: Първото от тях е с център на 3,9 процента и
включва осемнадесет града; второто е с център на 6,5 процента и включва осем
града, третото е с център на 8,6 процента и обхваща тринадесет града; четвъртото е
с център на 11,0 процента и обхваща четири града; и петото е с център на 21,6
процента и обхваща петнадесет града. Извън моделите е само един малък град –
Мадан, отново със значително българо-мохамеданско население, в който една трета
(33,7 на сто) от жителите не са се идентифицирали етнически.

1

В категорията „средни градове” включваме всички с население между 10 000 и 30 000, които са 44
на брой.
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Графика 13. Разпределение на малките градове по процента на неотговорилите

1

Разширяването на диапазона на неотговаряне е и в двете посоки – както към
намаляване, така и към увеличаване на относителните дялове на неотговаряне:
Долната граница на моделите на неотговаряне намалява от 4,8 на сто за големите
градове (Монтана), на 2,8 на сто за средните (Лом) до 1,4 на сто за малките
(Стралджа), а горната граница нараства от 10,5 на сто за големите градове (Горна
Оряховица), на 14,5 на сто за средните (Чирпан), и до 31,2 на сто за малките
(Симитли). Характерно и за трите посочени града с ниски стойности на липса на
етническа идентификация, че в тях съществуват големи ромски общности, чиято
големина е над три пъти над средната за съответния тип град. Както
самостоятелният случай с Мадан, така и примерът с трите града с най-малки
стойности на неотговаряне още веднъж подкрепят, взаимно допълвайки се, извода
за частична локална (тоест, само по изключение) зависимост между възможна криза
на етническата идентичност и липса на отговор на въпроса за етнос. Емпиричната
картина на корелацията „тип град – етническа група – относителен дял
неотговорили” за цялото население на България, представена на следващата
графика, потвърждава този извод:

1

В категорията „малки градове” включваме всички с население между 5 000 и 10 000, които са 58 на
брой.
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Графика 14. Връзка „тип град – етническа група”

Макар делът на малцинствените етнически групи да нараства от 6,4 на сто до
14,9 на сто (ръст от 233 процента) с намаляването на големината на градовете,
делът на неотговорилите расте много по-слабо от 8,6 до 11,3 на сто (над седем пъти
по-слабо увеличение само с 31 процента). Това ни позволява с достатъчна степен
на убеденост напълно да отхвърлим хипотезата за валидна на национално равнище
връзка

между неотъждествяване

с етническа

група

при

провеждането

на

Преброяване 2011 и криза на етно-културната идентичност при турския и ромския
етнос.
При насочване на изследователското внимание към последната „градска”
типология – тази на най-малките градове с население под пет хиляди души – броят
на нормалните разпределения рязко скача на тринадесет, успоредно със засилване
на изведената по-горе тенденция на разширяване в двете посоки на диапазона на
неотговаряне (Графика 15).
Най-ниската стойност в рамките на тринадесетте модела на неотговаряне е
0,8 на сто (Брусарци), а най-високата – 38,4 на сто (Костандово), като има и два
самостоятелни екстремални случая извън тях – Доспат (50,6 на сто), дублиращ
според нас принципа на неотговаряне, характерен за Смолян и Мадан, както и
Роман (60,4 на сто).
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Графика 15. Разпределение на най-малките градове по процента на неотговорилите

1

Дали обаче резкият скок на нормалните разпределения (моделите на
неотговаряне) от пет при малките градове на тринадесет при най-малките градчета
не е (д)ефект на използваната аналитична техника? Дали не сме свидетели на
„технически шум”, при който броят на нормалните разпределения, с които се описва
емпиричното разпределение на данните, се увеличава паралелно с увеличаването
на броя на населените места? Най-очевидният контра-аргумент на евентуален
позитивен отговор на този въпрос е в разпределението на общините по
относителния дял на неотговорилите – да припомним, че броят им е над два пъти
по-голям от този на най-малките градове, към които най-вече е насочен въпросът, но
нормалните разпределения, в които те попадат, са само четири. Социологически посилен аргумент защо получаваме нарастващ брой на разпределенията не поради
особености на инструмента, а поради (взаимодействие на) собствено социални
предпоставки, е следното допускане: С намаляването на размера на населените
места (и респективно увеличаването на броя им) нараства културното, социалноикономическото, етническото, и административно-организационното многообразие
помежду им, а оттук нараства и разнообразието на моделите на неотговаряне като
проекция на увеличаването на (броя на) факторите (и на техните взаимни социалноспецифични комбинации) за фактически отказ от етническа идентификация.
1

В категорията „най-малки градове” включваме всички с население под 5 000, които са 120 на брой.
Сред тях попадат и градове с население по-малко от това на някои големи села (това са поне
тридесетина градчета (една четвърт от всички) с под 2 000 жители).
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Пряко доказателство за валидността на тази хипотеза не може да бъде
дадено, поне не в рамките на стандартния обем на една статия, но данните за
разпределението на най-малките населени места, селата, по процента на
неотговорилите, представени на последната графика в този текст, засилват
убедеността ни в релевантността на така формулираната хипотеза:
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Графика 16. Разпределение на селата по процента на неотговорилите

Емпиричната картина, визуализирана чрез тези „ЕКГ-подобни” разпределения
на равнище „село”, се различава качествено спрямо нормалните разпределения на
градовете според относителния дял на „изгубилите етноса си”.
Първата качествена разлика е в характера на самите разпределения – те не
са нормални (в статистически смисъл). Второ, вариациите на относителните дялове
на неотговорилите са „от плюс безкрайност до минус безкрайност” и само наличието
на ограничителната социална рамка на значенията на „най-малко” (тоест „никой”) и
най-много (тоест, „всички”) им е попречила наистина да се излеят в безкрайността,
като за сметка на това (в резултат на „ограничението”) те все пак са се „покатерили”
по двата екстремума. Наличието на двадесет и две села с над 50 жители, в които
над 90 на сто от обитателите им не са се идентифицирали с етническа група, е
сериозно изследователско и аналитично предизвикателство за търсене на отговор
на въпроса „Как е възможно това?”, което вероятно изисква различна от
използваната дотук методология.
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кардиологичната

метафора,

„аритмията”,

характеризираща тези разпределения предполага, че за анализа им се налага да
преминем отвъд аналитичния подход, използващ „модели” на неотговаряне, тай като
емпиричните данни го дисквалифицират дори „на първо четене”. Въпреки че в една
пета от селата с население над 50 души всички са отговорили на въпроса за
причисляване към етническа група, а в почти половината (45 на сто) от тези села
равнището на неотговарянето му е в диапазона „0,1%–5,0%” (горната граница е
близо два пъти под средното за страната), във всяко шесто от тези села (общо 632
на брой) липсата на етническа идентификация е с високия дял от над 15 на сто.
Вероятно

дискретният

характер

на

разпределението

на

неотговорилите

в

последната цитирана група села е свързан с голямо разнообразие на комбинации от
уникални локални предпоставки, предполагаемо водещи до реализация на
релевантния за тях принцип „всяка коза за свой крак”. Дори и да не можем да
верифицираме тези предположения, един допълнителен извод е възможен по
отношение на най-малките градове, разглеждани през призмата на неотговарянето в
селата: Градчетата под 5 000 души се оказват междинна форма между град и село,
като вероятно „изгубването на етноса” в тях е в резултат на контаминирането между
социалните логики, валидни за двата типа населени места.
Тъй като стигнахме до границите на прилагането на използваните от нас в
този текст методи при анализа на липсата на етническа идентификация в
Преброяване 2011, време е да обобщим изводите, до които сме достигнали, както и
възможните други бъдещи развития при анализите на този предмет.

4. Изводи от проведения анализ. А сега накъде?
Установихме, че няма една единствена логика, която да влияе върху
неотговарянето,

а

съществуват,

като

взаимно

се

преплитат

и

взаимодействат, множество съдържателно разнородни социални логики, като
нашите (в различна степен обосновани в хода на анализа) предположения какви са
те, са следните:
Значителният относителен дял на неотговорилите на въпроса за етнос може
да е резултат на самостоятелното или съвместно действие на следните няколко
фактора – проблеми със самоидентификацията на определени групи/общности
(предимно такива, чиято етно-културна специфика има локална обособеност), като
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резултат от неустойчивост на персоналната и социална идентичност, включително и
в нейното етническо измерение; съзнателен отказ от самоидентификация с етнос
поради субективната й незначителност в изграждането и поддържането на
собствената идентичност; тип населено място (включително и неговата социалноикономическа и административно-управленска специфика).
Към дискутираните в текста и току-що резюмирани фактори можем да
прибавим и потенциално възможни (необсъждани до момента и в този смисъл –
силно спекулативни) проблеми в организацията и реализацията на Преброяване
2011. Те могат да са свързани, първо, с различните начини на реализацията му
(електронно от лицето или “на терен” чрез преброители). Второ, да произтичат от
различието в типа преброител (анонимен и непознат изпълнител в градовете, за
разлика от познат и натоварен с властови функции в малките градчета и селата –
обичайно кмет, секретар на кметство и др. под.). Трето, да са в резултат от
некоректна

“неформална”

инструкция

към

преброители,

с

която

се

допуска/насърчава „преброяването” като живеещи в България на гастарбайтери в
чужбина от определени етнически групи, или не се задава въпросът за етноса на
определени популации на малцинствени етнически групи. Четвърто, свързани с
некоректно попълване на преброителната карта от “институционални” преброители –
кметове в малки населени места (административна мотивация), „преброявайки”
липсващи емигранти или гастарбайтери (турци, роми, българи) като налични (с
местен постоянен адрес), пропускайки отговора на интимния въпрос за етническа
принадлежност1. Верификацията на набора от хипотези, свързани с изброените
предположения,

би

трябвало

да

се

осъществи

чрез

изследване

на

“административните логики”, вероятно стоящи в основата на част от липсата на
отговори на въпроса за етническата принадлежност.

1 Следният емпиричен пример, който обаче е извън модела на анализа ни в този текст, може да се окаже
показателен за поне една такава административна логика. През октомври/ноември 2010 г. и двамата автори на
този текст бяхме участници в теренно проучване, в което беше попаднало и село Беломорци, община Омуртаг.
Спецификата му беше в това, че (поне към онзи момент) то беше единственото в България относително голямо
населено място с почти изцяло ромско население. Според данните на тогавашния кмет в селото живеят
постоянно 400-500 човека, докато останалите са в емиграция в Западна Европа, като част от тях се връщат
периодично и за кратко. Но според данните от Преброяване 2011, проведено четири месеца по-късно, общият
брой жители е почти два пъти по-голям – 866, като отговор на етническия въпрос са дали 548 души, а 318
(35,9%) не са отговорили. Емпиричният ни опит и анализът на контекста ни подсказват, че не е лишено от
основания допускането за преброяване на липсващо в момента на провеждането му (извън страната) население
чрез причисляването му към преброяваните домакинства с оглед на някаква квази-административна логика
(свързана, например, с начина на определянето на бюджетите на малките населени места, вкл. и според броя на
населението в тях), а свързаните с идентичността въпроси (за етническа принадлежност, майчин език и религия)
са оставяни без отговор. Тъй като това допускане не може да получи емпирична верификация, особено на
национално равнище, то остава само като възможен, но мислим вариант в палитрата от логики, стоящи в
основата на привидно изглеждащия като монолитен феномен „липсващ етнос”.
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Ако липсата на отговори на етническия въпрос е предимно проблем на
културната

идентификация

самоидентификация),
Преброяване

2011

психологически,

(например,

анализите
с

различни

неустойчивост

трябва

да

продължат

социално-научни

антропологически,

на

етнографски

тяхната
извън

етническа

данните

(социологически,
и

пр.)

от

социално-

изследвания

на

предпоставките на феномена и неговата динамика. В такъв случай едва ли могат да
бъдат аргументирани някакви предложения за управленски решения и публични
политики.
Ако в липсата на отговори на въпроса за принадлежността към етническа
група се съдържа проблем на инструмента, то могат да бъдат предложени нови
решения, толкова по-солидни, колкото по-голяма е степента на участието на
инструмента

във

формирането

на

липсата

на

отговори.

Една

подобна

изследователска програма ще трябва да включва осигуряване на достъп до пълния
масив от преброяването и реализирането на data mining по другите наблюдавани
социално-демографски характеристики на неотговорилите на въпроса за етноса
(напр. вид жилище, брой домакинства в едно жилище, членност на домакинството,
брой деца, образование, заетост и др.). Изработването на подробни социодемографски профили на „изгубилите етноса си” може, без да се “предсказва”
„етническата им принадлежност”, да бъде използвано за целта на конкретни
публични политики, насочени към хора с подобни профили, включително и ако част
от тях се окажат близки до тези на определени етнически групи.
В

допълнение

към подобна

изследователска

програма могат

да

се

осъществят и case studies на типологично “етнически чисти” населени места, в които
да се анализира потенциалното преплитане на различни модели на неотговаряне,
различни от основаните на идентификационна криза.
В заключение може да се каже, че вследствие на сблъсъка с публично
наличните данни от преброяването, в този си вид те не са подходящи за анализ с
цел дефиниране и формиране на публични политики. Само чрез приложението на
иновативни количествени методи върху публично недостъпната част от масива
може да се правят много по-задълбочени анализи за структурните предпоставки и
социалните логики на липсата на етническа идентификация на десет на сто от
българските

граждани.

Затова

в бъдещата

текуща

статистика,

както

и в

инструментариума на бъдещите преброявания на населението би могло да се
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въведе комплекс от индикатори, които да са насочени към идентифицирането на
“липсващия етнос”.
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Лидерство в системата на фирмената култура
доц. д-р Надя. Миронова
катедра „Управление“ УНСС

Leadership in the system of corporate culture

prof. PhD Nadya Mironova
Deparment of Management, UNWE

Резюме: Новите времена изискват нови организации с нова визия,
мисия и нова посока, в която да канализират усилията на хората, с
които работят. В този смисъл въпреки постиженията в областта на
високите технологии и информационните системи, човекът остава
онази производителна и творческа сила, която може успешно и
ефективно да реализира фирмената политика и стратегия, както и да
осигури тяхното конкурентно предимство. Настоящата статия
анализира лидерството като творческа сила в зависимост от
фирмената култура. Предмет на интереса ни са специфичните
проявления на лидерството спрямо видовете организационна култура.

1.1 Същност на фирмената култура
Фирмената

култура

е

уникална

характеристика

на

всяка

стопанска

организация. Вероятно най-сполучливото определение е предложено от световно
признатия специалист в областта Хеерт Хофстеде, според когото тя е „колективно
програмиране на ума, което разграничава членовете на една организация от тези на
друга организация”(Хофстеде, 2001: 251) и е:


холистична – отнася се към едно цяло, което е повече от сбора на

частите си


исторически обусловена – отразява историята на организацията
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свързана с обектите, които изучават антрополозите – като ритуали и

символи


социално конструирана – създадена и поддържана от група хора, които

формират организацията


мека – според Пиитърс и Уотърман е твърда



трудно променима – според различните автори е различно точно колко

трудно
Културата е едновременно процес и резултат, продукт на човешкатта дейност,
мислене и възприятия, както и самите елементи на този процес.
На равнище фирма говорим за ценностна система на фирмата. Като найудачно и всеобхватно намираме третирането на фирмената култура от McKinsey
като съвкупност от елементи, а именно (7 S):

Източник: 6.

http://www.mckinseyquarterly.com/Enduring_ideas_The_7-S_Framework_2123
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Споделени ценности – Shared Values - Това е пресечната точка на

модела на McKinsey. Това е същността на организацията – в какво тя вярва, какви
убеждения има и какви отношения.
2.

Стратегия – Strategy – Или планът за разпределие на ограничените

фирмени ресурси с течение на времето, или за достигане на определените
краткосрочни и дългосрочни цели.
3.

Структура – Structure – По какъв начин е устроена организацията, какви

са нейните вътрешни подразделения, ниво на централизация или децентрализация,
функционални подразделения, матрици, мрежи, холдинги, франчайзи.
4.

Системи – Systems – Какви системи използва организацията –

процедури, процеси, режими които характеризират работата; финансовата система;
информационни системи; системи за наемане и обучение, и т.н.
5.

Сътрудници – Staff – Количество и вид персонал и сътрудници.

6.

Стил – Style – С други думи това е организационната култура. Това

включва и начина на управление на мениджърите за достигане на целите на
организацията.
7.

Способноси – Skills - Отличителните способности на персонала или на

организацията като цяло, а също така ключовите компетенции.
Фирмената култура е триединството от фирмен стил, кадри и ценностна
система и управленския модел /стратегия, структура, система/ Централната
категория е „ценност”. В популярния контекст ценност означава стойност, благо,
полезност. На равнище фирма ценността е система от вярвания, нагласи и
убеждение. Тя е инструмент за насочване на поведението на сътрудниците на
фирмата.
Ценностната система на съвременната преуспяваща фирма се характеризира
със следното:


акцент върху новите идеи



подкрепяне и насърчаване на риска



вземане на решения при отчитане на мисията на всички



вземане на решения при консенсус
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отхвърляне на патернализма и насърчаване на инициативата, култура

на упълномощаването


уважение и грижа за всеки от сътрудниците на фирмата



гъвкави и неформални комуникации



високо се цени творчеството и експериментирането

Фирмената култура е стратегически фактор за ефективността на всяка
организация, независимо от сферата й на проявление. Американският Център за
анализ на мениджмънта в определението си за фирмена култура набляга върху
стабилитета на организацията - състояние, обвързано със засилването на
привлекателността на работата. Надеждността на фирмената култура се проверява
в критични ситуации - рецесия, растящи загуби, фалит. В такива случаи без
съмнение са от огромно значение професионалните качества, мениджърските
умения, поливариативността на мениджърското мислене. В този аспект проблемът
за лидерството и стиловете на управление в организациите придобива нови
измерения. В съвременната “бърза икономика” успешните организации са онези, в
които висококвалифицираните и мотивирани служители са основна ценност;
стратегическият мениджмънт и системните категории носят и създават добавена
стойност. Поради тази причина очакванията към днешните мениджъри са големи.
1.2 Лидерство
1.2.1 Дефиниране на лидерството .
Лидерството е актът на даване на посока, енергетизиране на другите и
получаване на тяхната доброволна посветеност на лидерската визия” ( Cook &
Hunsaker , 2001, p . 491). „То е процес на социално влияние, в който лидерът търси
доброволно участие на подчинените си в усилието да постигне целите на
организацията” ( Schrieman , Toliver , Behling , 1978, p . 35).
Преобладаващо е мнението, че лидерството е процес на повлияване за
постигане на определени цели или визия. В дефинициите до средата на 80-те
години на миналия век като че повече се акцентира на процеса на социално
влияние, а през последните двадесет години – на визията на лидера. Определя се
посредством черти, поведение, модели на влияние и взаимодействие, ролеви
отношения, постигане на общи цели или следване на лидерска визия . Том Петерс и
Нанси Остин в бестселъра “Страст за съвършенство” дават по-широко определение,
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което не звучи толкова научно, но пък сякаш улавя духа на феномена лидерство:
“Лидерството означава визия, окуражаване, насърчаване, ентусиазъм, доверие,
сила, енергия, страст, обсебване, постоянство, използване на символи,
обръщане на внимание, създаване на герои на всички равнища, съветване,
наставничество и много други неща. Лидерството трябва да присъства на
всички нива на организацията. То зависи от милиони малки неща, вършени с
посветеност, постоянство и грижа, но всички тези малки неща не струват, ако
липсват доверие, визия и вяра” ( Peters , Austin , 1985, p . 5–6).
Анализът на представените определения поставя повече въпроси, отколкото
дава отговори. Лидерството специализирана роля ли е, или процес на споделено
влияние? Ако се придържаме към последното, какъв е типът му, каква е неговата
цел? Какви процеси стоят в основата му – рационални или емоционални? Ако се
доверим на един от най-големите познавачи на лидерството Гари Юкъл, до 80-те
години на миналия век се акцентира на рационалните, когнитивни процеси, а
съвременните концепции наблягат повече на емоционалните аспекти на влияние (
Yukl , 2002 ) .
Сред ключовите цели на ефективния мениджър е да окаже подходящо
влияние на служителите и да изгради такава работна среда, че хората да
изпълняват ефективно задачите си и по този начин да постигат целите на фирмата.
Мениджърът няма възможност да го постигне, ако не притежава умения да вдъхнови
служителите и да ги ангажира с постигане на целите. За да въздействаш на хората в
организацията само ръководни умения не са достатъчни. Тук идва и другата част на
мениджърската функция – лидерството. От една страна мениджърът трябва да
планира, организира и котролира извършването на работата в съответствие с
поставените цели, а от друга- да ангажира и мотивира членовете на организацията
да работят активно за постигането им. Лидерът успява да постигне дългосрочните
цели на организацията чрез хората, но не като ги задължава да работят, а като им
въздейства, така че те сами да поискат да положат усилия за реализиране на
целите. Той е добър мотиватор, изгражда и поддържа доверието у хората, помага на
свойте служители да се развиват съобразно техните цели и възможности, и не на
последно място е ролеви модел, пример за подражание. Съвременният лидер
олицетворява ценностите на организацията. Важни умения, които трябва да
притежава съвременният лидер са: стратегическо мислене – да трансформира
визията на фирмата в реална стратегия и цели; умения за комуникация; управление
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на хора; самоуправление; управление на промяна; вдъхновяване и ангажиране на
хората с целите и идеите на организацията и др. Разбира се,

е от значение

мениджърът да определи ясни цели, да създаде ефективна организация, да
определи ключовите за пазара продукти и услуги, атрактивни услуги за клиентите и
т.н. Тези управленски умения са от огромно значение за успеха на фирмата.
В специализираната литература се срещат много дефиниции на лидерството,
които могат да се разделят в три направления.


Лидерството

като

свойство-

сбор

от

качества,

множество

характеристики, притежавани от личностите, които успешно упражняват влияние


Лидерството като процес- пряко, непринудено влияние и координиране

на действията на групата по посока на постигане на целите й.


Лидерството като свойство и процес- пряко, непринудено влияние на

личности, притежаващи съответните качества по посока на постигане на дадена цел.
Общото

и

за

трите

подхода

при

дефиниране

на

лидерството

е

характеристиката упражняване на влияние. Изследователите поставят ударение
върху различни същностни характеристики при определяне на детерминантите на
лидерството:

действителните

отличителни

черти

на

личността

на

лидера,

поведенческия стил на лидера, природата на задачата, която решава, или контекста
на ситуацията, в която се разгръща неговата дейност.
1.2.2 Подходи при определяне на лидерството
Най-общо могат да се класифицират в две групи:


Универсални подходи- изследва най-ефективния стил на управление

като сбор от стабилни личностни черти като поведение


Ситуационни

подходи-

не

съществува

най-ефективен

стил

на

ръководство, валиден едновременно за всички ситуации; ефективното лидерство се
разглежда като съвкупност от ситуационни фактори
Някои изследвания са ориентирани към проучване на характеристиките на
индивидите,

заемащи

формални

лидерски

позиции,

докато

други

–

към

характеристиките на онези, които проявяват лидерство без значение дали заемат
формални позиции или не.
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2.Компетентности на лидера в различните култури
Ефективното управление в съвременните организации и използването на
функциите на организационната култура за развитие на служителите до голяма
степен зависи от компетентността на мениджърите и лидерите.
2.1

Видове култури



Кланова култура -организациите с кланова тип култура са най-

ефективни в области, свързани с висок дух (ентусиазъм), удовлетворение, вътрешна
комуникация и подкрепа, силна съгласуваност, колегиалност при вземането на
решения и чувство за институционална идентичност и мисия. Лидерът в организация
с доминиращ тип култура играе ролята на умиротворител и наставник и трябва да
притежава способности и качества, за да я управлява ефективно.


Институциите с адхократична култура –най-ефективни са в областите,

свързани с адаптация, въвеждане на нововъведения и актуално, съвременно
знание. Лидерските роли в тези организации са на новатор и визионер


Пазарна култура- най- ефективни са в области, в които се изисква

способност за придобиване на необходимите ресурси като приходи, добри
сътрудници, институционална прозрачност. Пазарните култури се характеризират с
настойчивост и стратегии за проучване. Ролята на лидера в тях е на конкурент и
производител


Йерархична

култура-показват

сравнително

по-ниски

резултати,

свързани с постижения, в сравнение с останалите типове организационни култури.
Йерархичните

култури

се

характеризират

със

строг

фискален

контрол

и

експедитивност.

Гъвкавост
Индивидуалност
Тип култура: КЛАНОВА
– Управление на екипите
– Управление на междуличностните
взаимоотношения
– Управление на развитието на
Другите

Тип култура: АДХОКРАТИЧНА
– Управление на нововъведенията
– Управление на бъдещето
– Управление на непрекъснатото
усъвършенстване

Вътрешно поддържане

Позициониране във външната среда

Тип култура: ЙЕРАРХИЧНА
– Управление на координацията
– Управление на системата за
контрол

Тип култура: ПАЗАРНА
– Управление на
конкурентоспособността
– Стимулиране на сътрудниците
– Управление на ориентацията към клиентите

Източник:Собствено изображение
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2.1.1. Компетентности на лидера при кланова тип култура


Умение за управление на екипи – улесняване на ефективната,

сплотена, безконфликтна и функционална работа в екип


Умение за управление на междуличностните отношения – улесняване

на ефективните междуличностни отношения, включващи подкрепяща обратна
връзка, изслушване и решаване на междуличностни проблеми


Умение за управление развитието на другите – подпомагане на

колегите за подобряване на представянето им, разширяване на компетентността им
и получаване на възможности за личностно развитие
Ценностите на пазарния тип култура се конкурират с алтернативните ценности
на клановия тип. Поддържаните ценности и норми на поведение в клановата
организационна култура са лоялността, традицията и привързаността. Изключително
голямо значение се придава на сплотеността, съгласуваността, взаимозависимостта
и високия морал. Приоритетни мениджърски умения в организация с водещ тип
кланова култура са управлението на работата в екип, участието на сътрудниците
във вземането на решения и постигането на консенсус. Организациите с доминиращ
тип кланова култура поддържат вътрешния фокус и интеграцията, гъвкавостта в
отношението към хората и чувствителността към клиентите. Управленският стил,
свързан с клановия тип организационна култура, концентрира в себе си качества,
към които се стремят повечето от съвременните мениджъри. Някои от неговите
характеристики включват умения за създаване и работа в екип, така че да се стигне
до синергия, отразяваща се на пазарната ефективност. Общите ценности водят до
съгласувано поведение. Те осигуряват база за установяване на доверие и
минимизират цената на промяната в самата организация. Подчинените възприемат
такъв тип мениджър като съветник и дори родител, т.е. той е авторитет, но и
довереник, уважаван и обичан. Една от основните роли на мениджъра и лидера в
организацията е на фасилитатор, ориентиран към хората и процеса. Мениджърът
управлява конфликтите и търси консенсуса. Влиянието му се основава на
включването на служителите във вземането на решения и разрешаването на
проблемите. Ценят се участието, откровеността и искреността.
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2.1.2 Компетентности на лидера при адхократичен тип култура
Умение за управление на новаторството – насърчаване на хората да



предлагат нововъведения, да разширяват алтернативите, да стават все поизобретателни и да улесняват създаването на нови идеи
Умение за управление на бъдещето – конструиране на ясна представа



за бъдещето и улесняване на превръщането й в реалност
Умение за управление на непрекъснатото подобрение – поощряване на



ориентацията у подчинените към непрекъснато усъвършенстване, гъвкавост и
продуктивна промяна в работния живот.
Най-ниско в йерархията на мениджърската компетентност са ранжирани
уменията, които съответстват на адхократичния тип организационна култура .Те
се свързват с високо ценени в повечето организации качества, отнасящи се до
потенциала за справяне с обстоятелства, продиктувани от бързите промени в
средата, които произтичат, както от стремглавото развитие на науката и
технологията в глобален мащаб, така и от икономическата ситуация на промяна в
страната. Организациите с доминиращ тип адхократична култура се отличават като
динамични, предприемачески и творчески ориентирани към поемането на рискове.
Основното ударение е поставено върху експериментирането и новаторството
(иновациите). Успехът в подобни организации се дефинира с термините на
придобиването на уникални и нови продукти или услуги. Фокусът в организациите с
водеща адхократична култура е върху външното позициониране с висока степен на
гъвкавост и индивидуалност. Някои характерни управленски умения са поемането на
рискове, нововъведенията, гъвкавостта, адаптивността и т.н. При оценката на
мениджърските умения в организации с преобладаващ тип адхократична култура
способността за управление на новаторството е ранжирана най-високо Мениджърът
е в ролята на новатор. Той е изобретателен, находчив и творчески. Влиянието му се
основава на очакването за по-добро бъдеще и вдъхновяването на надежда у
членовете на екипа и/или организацията. Новаторството и адаптацията са важни
дейности. На второ място в адхократичния тип култура са ранжирани уменията,
които

се

отнасят

до

способността

за

управление

на

непрекъснатото

усъвършенстване.Стратегическото ориентиране и непрекъснатото усъвършенстване
на текущите дейности в организацията са отличителен белег на този управленски
стил. Най-ниско в ценностната йерархия са ранжирани мениджърските умения за
управление на бъдещето. Визионерът (мениджърът или лидерът, който създава
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представата за бъдещето на организацията), е ориентиран към бъдещето. Той е
фокусиран върху това накъде върви организацията и придава особено значение на
възможностите и на вероятностите за развитие и растеж.
2.1.3 Компетентности на лидера при пазарен тип култура
Умение за управление на конкурентоспособността – поощряване на



конкурентните способности и агресивната ориентация към подобряващото се
представяне на конкурентите;
Умение за стимулиране на служителите – мотивиране и вдъхновяване



на служителите, за да са проактивни, да влагат допълнителни усилия и да работят
енергично;


Умение за управление на ориентацията към клиентите – поощряване

обслужването на клиентите, ангажирането им и повишаването на техните очаквания.
Организациите с доминираща пазарна култура са най-ефективни в области, в
които се изисква способност за придобиване на необходимите ресурси като приходи,
добри

сътрудници,

институционална

прозрачност.

Пазарните

култури

се

характеризират с настойчивост и стратегии за проучване. Ролята на лидера в тях е
на конкурент и производител.
2.1.4 Компетентности на лидера при йерархичен тип култура


Умение за управление на приспособяването към нова култура

(акултурация) – подпомагане на служителите ясно да разберат какво се очаква от
тях, какви са културата и стандартите на организацията и как най-добре могат да се
адаптират в трудовото обкръжение;


Умение за управление на системата за контрол – увереност, че

процедурите и системите за наблюдение и оценка работят, за да следят за
процесите и изпълнението;


Умение

координацията

в

за

управление

организацията

и

на
с

координацията
външните

–

единици

поощряване
и

мениджъри

на
и

разпространяване на информацията без ограничения.
Институциите с йерархична култура показват сравнително по-ниски резултати,
свързани с постижения, в сравнение с останалите типове организационни култури.
Йерархичните

култури

се

характеризират

със

строг

фискален

контрол

и

експедитивност.
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За да са успешни лидерите в информационната ера, трябва да се научат как
да създават среда, която възприема промяната не като заплаха, а като възможност.
Лидерството, което има успех, се отнася до определена организационна култура, в
която е изградено, и до определен набор от умения, които всички лидери
притежават. В този смисъл успешните лидери и мениджъри са онези, които могат
ясно да формулират обща визия за организацията и знаят какво е важно за нея в
дългосрочен план. Успехът зависи и от способностите за генериране на доверие,
т.е. откровеност в общуването, демонстриране на компетентност и постоянство.
Едновременно с това лидерите и мениджърите трябва да се чувстват комфортно с
непрекъснато

развиващата

се

технология

и

да

проявяват

по-голяма

междуличностна компетентност. Същевременно те трябва да имат доверие в
способността на хората да решават проблемите си локално, но да мислят глобално.
Основната им задача е в създаване на условия за разгръщане на новаторските и
творческите възможности на всички служители, което може да доведе до по-висока
ефективност и производителност.

3

Авторитет и власт в различните култури

Властта е съществена характеристика на лидерската роля, чрез която
лидерът управлява. Членовете на групата също притежават власт, с която
контролират лидера. Властта е способност да се променя поведението на другите.
Особенното при властта е, че тя не винаги е легитимна и при нея целите не винаги
са общи. Властта е възможност за промяна на поведението на другите, докато
авторитетът е способност за въздействие върху другите хора. Налице е сила, мощ.
За разлика от властта, обаче авторитетът е легитимен и целите винаги са общи.
Най-често властта се определя като потенциална способност на човека (или
групата) да влияе на друг човек (или група), така че вторият да действа в
съответствие с желанието на първия. Това определение предполага способност,
която може и да не бъде реализирана, и отношения на зависимост. Главните
условия за утвърждаване на авторитета са равнище на квалификация, морален
облик, характер и други. В общуването с подчинените ръководителят трябва да
спазва определена дистанция, да не излиза извън рамките на своите компетенции,
да бъде самокритичен и да използва обратната връзка с подчинените. В общуването
с висшестоящето ръководство да проявява нужната активност и да прави сериозен
анализа на собствените си възможности. Има ситуации, при които лидерите търпят
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неуспехи, защото подчинените виждат техните недостатъци ( неспособност да
организират работата; неумение правилно да се оценява работата на подчинените;
неумение ясно да се поставят задачите и др.).
Управленската практика разграничава следните типове ръководители:


Реалистичен- ръководител, който е насочен на действие.



Изследователски- независим, креативен, оригинален



Предприемачески- самоуверен, инициативен

Принуждаващата власт се основава на страха поради контрола над
различни наказания. Заплахата от наказание може да бъде силно средство за
постигане на подчинение. Страхът от уволнение, да бъдеш подложен на присмех
или да получиш друг вид наказание могат да бъдат мощни стимули за подчинените.
В този смисъл лидерът разполага с принуждаваща власт над подчинените си в
такава степен, в каквато те се стремят да избягват наказанията. За да бъде
ефективна тази власт, не е задължително да бъде използвана. В повечето случаи е
достатъчно самото й съществуване, или по-точно убеждението за това. Доста
изследователи посочват, че наказанията са ефективни, ако се прилагат, както
трябва. Използването на тази власт изисква добра способност за социална оценка.
Независимо от потенциално отрицателните ефекти, тя се среща в много
организации, но най-вече там, където работата е рутина, трябва да се спазват
срокове за изпълнение и не се изисква творчество.
Властта на възнагражденията е противоположна по модалност на
принуждаващата. Основава се на възможността за контрола и разпределението на
ценни за подчинените организационни ресурси и възнаграждения. Нея човек
получава, контролирайки ресурси, ценни за останалите – заплата, придвижване в
кариерата, назначения, статус, похвала, признание. Лидерът обаче винаги трябва да
си дава сметка за това, какво другите смятат за ценност. Ако наградата не се цени
от потенциалния получател, тази форма на власт е неефективна.
Легитимната власт е основана на убеждението, че лидерът управлява
другите благодарение на своето право по закон или на някакъв нормативен
документ. Тя не означава, че някой с по-висок ранг може да управлява всички
аспекти от поведението на подчинения, а само над онези, за които е признато и
прието като област на отговорност. Легитимната власт е ефективна единствено ако
я приемат хората, над които се разпростира. Спрат ли да я поддържат, тя престава
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да съществува. Степента й пък се изменя в зависимост от организацията. Там,
където съществува строга дисциплина (въоръжените сили, полицията), властта на
всяко длъжностно лице е строго определена, следи се за приемането й и дори са
предвидени законови мерки за това. В организации като университети и научни
лаборатории, които в по-голяма степен са ориентирани към индивидуалните усилия,
слоевете на властта са по-слабо отчетливи.
Информационната власт произтича от достъпа и контрола на информация.
Хората в организацията, които имат достъп до важни за другите знания и
информация, могат да ги направят зависими от себе си.
Експертната власт произтича от специфичната експертиза, специалните
умения или знания, тъй като светът става по-технологично ориентиран. Професиите
се специализират по-тясно и организациите са все по-зависими от експертите. Това
е власт, основана на признато майсторство, способности или знания в определена
област. Повечето от нас с готовност приемат съвет от авторитетен човек. Доверието
ни към адвокати, лекари и т.н. е пример за приемане на властта, основана на
авторитета. Обикновено хората не се обиждат, когато на живота им влияят други,
които обаче смятат за експерти. Затова тази власт е най-малко неприятна или
нежелателна от посочените типове власт. Притежаването на експертни знания все
още не означава, че притежателят им разполага с експертна власт. Останалите
трябва да я признаят и да го възприемат като достоверен източник на информация и
съвети. В краткосрочен аспект възприетата експертиза е по-важна от реалната, но с
времето нещата си идват на мястото. От друга страна, специализираните знания
или умения ще останат източник на власт дотогава, докато се нуждаят от нея, т.е.
тази власт е относителна. Човек е авторитет, докато знае повече в дадена ситуация.
Появи ли се обаче друг, който го превъзхожда, той губи част от властта си, ако не
цялата. “В страната на слепите и едноокият е цар, докато не дойде някой с две очи” (
Sheckleton , 1995 ) .
Референтната власт е основана на качества, от които всички се
възхищават. Тя е резултат от желанието човек да се хареса на тези, към които
изпитва уважение, да притежава качествата на привлекателни хора и да прилича на
тях. Обикновено се проявява като подражание и в много отношения прилича на
харизматичната власт.

63

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 1(8)/2013

ISSN 1314-0582

4. Косвени лидерски методи за ръководене на персонала в зависимост
от фирмената култура
Методите за ръководене на персонала могат да бъдат разграничени на две
големи групи: преки и косвени. Към преките методи могат да бъдат отнесени
убеждението, принудата, внушението и постигането на желано поведение у
работещите. Косвените методи се реализират в по-продължителен интервал от
време и не изискват пряко непосредствено управленско общуване на ръководителя
с подчинения. Към тях се отнасят такива утвърдени от фирмената култура методи
като : роля на личния пример на ръководителя, необходимост от създаване на
ориентиращи ситуации и други.
Личният пример като косвен метод на ръководство предполага, че лидерът,
извършвайки някаква постъпка в присъствието на своите подчинени, поражда
определено поведение. Методът на личния пример се прилага с отчитане на
признака на подражание. Той е ефективен при формирането на стила на
ръководство на колектива, Изследвания показват, че стилът на управление на
ръководители на високо управленско ниво, е водещ фактор, който определя стила
на по-ниско стоящите ръководители.
Методът

на

‘ориентиращата

ситуация’

има

следните

особености:Човекът, който е включен в ориентираща ситуация самостоятелно
избира конкретните способи за действие. Също така се запазва възможността за
творческо проявление на колектива и личността. Методът позволява на всеки член
на екипа да се постави на мястото на другите и да си разменят взаимно ролите.
Използването на символите и ритуалите при ръководенето на работещите във
фирмата. Символите и ритуалите са част от фирмената култура. Използването им
води

до

оптимизиране

на

социално-психологическите

взаимоотношения,

сполотяване на членовете на екипа и тяхното ориентиране към целите на фирмата.
При използване на косвените методи е необходимо да се вземат под
внимание проверени правила. На първо място, ръководители трябва да възприемат
и да се отнасят към своите подчинени като към личности. По този начин ще си
взаимодействат ефектввно и у тях ше се формират потребности, ценности, които ше
увеличат продуктивността им.
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Креативност и лидерство
ас. Ивайло Илиев, катедра „Управление“, УНСС

Creativity and leadership
Assist. prof. Ivaylo Iliev, Department of Management, UNWE

Резюме:

В

съвременната

управленска

практика

непрекъснато

възникват проблеми от различен характер. Тяхното решаване води до
активно търсене на нови форми на управление на бизнес процесите.
Съвременното управление изисква ръководителите на организациите
да акцентират върху идеите и иновациите. Ефективното управление
на една организация изисква компетентност, умения, желание и
творческо

мислене.

Творчеството

става

една

от

основните

характеристики на ефективното управление.
Текстът изяснява основните разбирания за креативността и нейното
значение при решаване на неструктурирани проблеми. Разглежда
креативното мислене като

процес и разяснява неговите етапи.

Сериозно внимание е обърнато на значението на

лидерите в този

процес, като са описани и различни лидерски практики, които до
определена

степен

стимулират

творчеството,

осигурявайки

необходимите условия за това. В разработката са представени и
често срещаните техники за насърчаване на креативно мислене.
Ключови

думи:

креативност,

лидерство,

креативен

процес,

управление на креативността, техники за развитие на креативност

В бизнес организациите непрекъснато възникват проблеми от различен
характер. До голяма степен те са резултат от непрекъснатия натиск към тях да
подобряват продуктите и услугите си и да усъвършенстват способността си за
задоволяване нарастващите изисквания на своите клиенти.
Околната среда, която създава условията за функциониране на всички бизнес
организации,

непрекъснато

се

променя.

Засилва

се

взаимното

влияние,

взаимозависимостта и взаимодействието на всички съставни части на съвременното
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общество. Все по-интегрирани стават социалните и икономическите проблеми,
производството и науката, културата и бита. Повишава се комплексността от стоки и
услуги. Увеличава се динамиката и нестабилността на околната среда. Бързо се
променят пазарите, като все повече се предлагат нови стоки и услуги. В значително
по-голяма

степен

се

използват

постиженията

на

науката.

Засилва

се

диференциацията на потребителското търсене. Силно нараства значението на
качеството на стоките и услугите. Повишава се важността на трайните и стабилни
връзки на бизнес организациите с потребителите.
Бързият прогрес в информационните и комуникационните технологии води до
разрастваща

се

информационна

мрежа,

поевтиняване

и

достъпност

на

информационните технологии и нарастване на ролята на информацията, като
стратегически
организациите

ресурс.
и

Променя

на

висококвалифицираните

се

трудовите
специалисти

развитието
пазари,
със

на

като

значителен

персонала

на

нараства

броят

творчески

бизнес
на

потенциал.

Променя се отношението към работещите в организациите и всеки от тях се
разглежда, преди всичко, като личност с разнообразни потребности и интереси.
Ускорява се обновлението на технологиите и продукцията и от съществено значение
за

конкурентно предимство ще бъдат вече не материалните и финансовите

ресурси, а интелектуалните.
Анализът на тези и други тенденции води до активно търсене на нови форми
на управление на бизнес организациите. Пред тях остро възниква проблемът за
тяхното приспособяване, оцеляване и развитие.
За да може една бизнес организация да бъде ефективно управлявана, тя се
нуждае от креативни идеи. Съвременното управление изисква ръководителите на
организациите да акцентират върху творчеството и иновациите. Ефективното
управление на една организация изисква компетентност, умения, желание и
творческо мислене.
Креативността става една от задължителните основни характеристики на
ефективното управление. Това изисква взимането на нестандартни решения, които
биха спомогнали за по-успешното адаптиране на организацията; поощряване на
инициативността и импровизацията, вместо на изпълнителността; по-голяма
свобода на действие, която да не противоречи на политиката и стратегията на
организацията и др..
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Креативността е сложна, комплексна материя за изучаване, която все още
няма ясна общоприета дефиниция, което се вижда от голямото многообразие на
използвани или предлагани определения в литературата. Понятието креативност е
чуждица наложила се в български език, и използвана, наред с други „модерни“ думи,
ежедневно в съвременното общество. Думата креативност в превод от френското
creation означава създаване, а от английското creativity се превежда като
творчество. В този ред на мисли креативността може да се разгледа като
способност за творческо мислене. Съществува разнообразие от дефиниции
определящи понятието креативност. Сред най-популярните от тях е това на
Реймънд Корсини публикувано в „Енциклопедия по психология” – „Креативността е
способност да се виждат нови отношения, да се продуцират необикновени идеи и да
се отклонява от традиционните модели (начини) на мислене”1. Специалистът в
областта на креативния маркетинг Анди Грийн определя доброто креативно мислене
като способност да постигаме повече с по-малко2. Дороти Ленард, професор в
Harvard Business School, дефинира креативността като „процес на развитие и
изразяване на нови идеи, които биха могли да бъдат полезни“3. Друг професор
Франк Барон от Калифорнийския университет и един от пионерите в изследванията
за креативността заявява, че „Креативността е социално признато творческо
постижение“4. Други популярни определения са „креативността е висок резултат при
решаване на творческа задача“ на професор Тереза Амабайл5 от бизнес колежа в
Харвард, „креативността е изобретяване, експериментиране, растеж, поемане на
рискове, нарушаване на правилата, допускане на грешки и забавление“ на Мари Лу
Кук6 и др. Ако все пак трябва да дадем едно по общо и не толкова сложно
определение, то вероятно ще съвпада с дефиницията според английски тълковен
речник7, а именно „креативността е умението ни да творим“.
Под

"креативно

стандартното

мислене.

мислене"
Можем

много
да

хора

обобщим

разбират
тези

просто

различно

мнения като

кажем,

от
че

креативността е е явление, при което се създава нещо ново и ценно (като идея,
шега, литературна творба, картина или музикална композиция, разтвор, изобретение
и др.)
1

Корсини, Реймънд Дж. (ред.). Енциклопедия по психология. Наука и изкуство: София, 1998
th
Green, A., Creativity in Public Relations, 4 edition, Kogan page Limited, 2010
3
Leonard D., W. Swap, When sparks Fly: Igniting Creativity in groups, 1999
4
Barron, F., Creative person and creative process, New York: Holt, Rinehart & Winston, 1969
5
Amabile, T., The motivation to be creative. - In: Isaksen, S. (Ed.). Frontiers of Creativity: Beyond the Basics., Bearly
Ltd, Buffalo, 1987
6
http://www.goodreads.com/author/quotes/761062.Mary_Lou_Cook
7
http://www.merriam-webster.com/dictionary/creativity
2
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Много популярен термин за него е мислене „out of the box”. Мислене извън
кутията е метафора, която означава да мислиш по различен начин, от нова
перспектива. Често употребявана фраза или клише, се превърна в широко
използван в бизнес средите, особено от управленски консултанти и е упомената в
редица рекламни лозунги. Да мислим извън кутията е да погледнем по-далеч и да се
опитаме да не мислим за очевидни неща, а да се опитаме да мислим отвъд тях.
Креативността включва различни начини на мислене, разчупване на
установения модел за оценяване и съзидание. Различното мислене е от особено
значение, тъй като то може да генерира идеи, които са новаторски. За да мисли
"извън модела", човек се нуждае от свобода за да се осъзнаят съществуващите
рамки и граници на модела, за да може да изскочи извън тях.
Креативен процес се простира във времето и се характеризира с
оригиналност, адаптивност и следваща реализация. При този процес се генерира
нещо ново и необичайно, а резултатът е полезен продукт. Няма значение, дали
извършителят е физическо лице или колектив. Творческият процес ще бъде подобен
и в двата случая. Общото, приликите между всички креативни процеси са1:
1.

Първа стъпка - време за подготовка, когато се събира цялата налична

информация и всички данни по темата. Трябва да се запознаете с всичко, което е
направено и известно в тази област за да не се допуснат повторения. Необходими
са задълбочени знания и опит за появата на нови творчески идеи. Колективите имат
по-голям потенциал и предимство пред отделните физически лица от гледна точка
на това, че като група от различни индивидуалности е налице много по-широка
основа за мнения, дискусии и база данни, като специфичните познания на всеки
индивидуален участник се допълват от другите участници. Много важно условие в
този етап е всеки да имат лесен достъп до необходимата информация.
2.

Следващата стъпка е пристъпване към избран метод за генериране и

събиране на идеи. Хората са много по-креативни, ако има шанс нашите идеи да
бъдат приложени, макар и в по-късен етап, като по този начин виждаме, че нашите
идеи могат да бъдат полезни. Това чувство за полезност може да бъде засилено
чрез изясняване на целите: какво считаме за полезно и какво искаме да постигнем.
По време на генерирането на идеи е изключително важно да не се съди и оценява, а
да се отвори място за всяка идея, позволявайки на съзнанието да се освободи от
всякакви странични асоциации.
1

http://lemmyc.hubpages.com/hub/UccelloTM-Process-as-a-tool-for-New-Product-Development
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След етапа на натрупването на нови идеи, можем да дадем на мозъка

малко време за почивка, през което време тези идеи зреят и спонтанно водят до
получаване на нови, уникални връзки, които се формират в съзнанието.
4.

В резултат на това се появяват съвършено нови идеи или се ревизират

предварително изброени идеи и се завършва с ново или комплексно решение.
5.

Последната стъпка е избора на опции за изпълнение и разработване на

избраните идеи. Внедряването на новите идеи в полза на организацията е едно
също толкова важно нещо, колкото и създаването на нови идеи. Едновременно с
това може да се започне изпълнението и оценяването на възможността за
включването на по-добрите идеи и намиране на общо решение.1
Съществуват и други модели за представяне модела за творческо мислене.
Откривателят на брейнсторминга Алекс Озборн2, предлага модел за творческо
мислене от седем стъпки, който се основава на баланса между анализ и
въображение. Този модел включва:


ориентация – идентифициране на проблема



подготовка – събиране на необходимите данни



анализ – класифициране на съответния материал



раждане на идеята - подреждане на алтернативата по пътя на идеите



инкубация

–

намаляване

на

усилията

за

предизвикване

на

просветление


синтез – събиране на части заедно



оценка – оценка на получените идеи.

Това което прави впечатление, че се съдържа в посочените по-горе модели, а
и при разглеждането на други такива е, че до голяма степен някой от етапите се
припокриват. Може да се обобщи, че творческият процес включва целенасочен
анализ, създаването на идея, породена от въображението и критична оценка, т.е.
общият творчески процес е баланс от въображения и анализ. Авторите на повечето
модели се обединяват около твърдението, че творческите идеи са резултат от
подсъзнателни процеси и, че творческият процес изисква изпълнение на идеите.
Зад всеки успешен бизнес има най-малко един креативен ум. Днес
творчеството, иновациите и ефективното използване на знания са основни
1

Csikszentmihályi, M., Creativity. Flow and the psychology of discovery and invention, Harper Perennial, New York,
1996
2
Osborn, А., Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem Solving New York: Charles Scribner's
Sons, 1953
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изисквания за оцеляването в бизнеса. Следователно, оптималното използване на
креативността, иновациите и знанието е голямо предизвикателство за всички
предприятия, независимо от техния размер и сектор.
Доста често се случва мениджърите, особено в големите организации, да са
прекалено ангажирани със своята дейност и да не намират време за това. Точно в
такива ситуации от ключово значение е неформалните лидери да стимулират
креативността сред колегите си. Тълкуването на различни публикации по темата за
лидерство даже биха определили насърчаването на творчеството като част от
нещата, които лидерите правят.
Според професорът от Харвард Джон Котър1 лидерите са тези които дават
посоката в развитието на организацията, те привличат и ангажират хората да
работят ентусиазирано за осъществяване на поставените задачи. До голяма степен
те успяват на мотивират и вдъхновят хората и не рядко променят стандартните
практики. Последователи на трудовете на Котър са Конгър и Канунго 2, според които
лидерите са ориентирани към иновациите и към промяната. Твърдят, че лидерите
обновяват цялата организация и се стремят да променят организационна култура,
така че да съвпада с настъпилите промени. Разгледани от гледна точна на
функциите, които изпълняват в организационната среда от съществено значение е
лидерите да проявяват креативност и да приемат творчески решения и иновативни
подходи. В противен случай е възможно да забавят развитието екипите в които
работят.
Осъзнавайки важната роля на лидерите в организацията съществуват редица
изследвания насочени към качествата и уменията които трябва да притежават тези
хора. Според резултати от изследвания на „Center for Creative Leadership“3 именно
креативността е едно то 20-те необходими характеристика на успешния лидер.
Подобна хипотеза защитава и легендарния мениджър на Крайслер от
близкото минало Лий Якока в книгата си „Къде изчезнаха лидерите“. Той формулира
деветте божи заповеди4 на добрия лидер като в тях включва следните изисквания:


Лидерът трябва да проявява любопитство



Лидерът трябва да има креативно мислене



Лидерът трябва да е комуникативен

1

Kotter, J., What Leaders Really Do, Harvard Business Review, Dec., 2001
Conger, J. & R. Kanungo. Charismatic Leadership in Organizations, Jossey-Bass, 1998
3
http://www.ccl.org/leadership/research/sharing/index.aspx
4
Якока, Л., Къде изчезнаха лидерите?, Сиела, София, 2007
2
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Лидерът трябва да е човек с характер



Лидерът трябва да има смелост



Лидерът трябва да има убеждения и страст



Лидерът трябва да има харизма
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Съществуват разнообразни обобщени от различни автори относно какви точно
умения и качества трябва да притежава един лидер. Няма единодушно мнение по
този въпрос, а теориите свързани с това почти колкото авторите им. Със сигурност
обаче може да твърдим, че креативността е в полза на успешния лидер.
Материалните стимули вършат добра работа когато се налага да се
мотивират служителите за работа. По различен начин обаче изглеждат нещата
когато става въпрос за креативност и творческо мислене. Има хора при които тези
качества не са достатъчно развити и дори най-привлекателните материални облаги
не биха имали никакъв резултат. Съществуват обаче лидерски практики, които до
определена степен стимулират творчеството, осигурявайки необходимите условия
за това1.
Създаване на творческа среда
От всички неща, които мениджърите могат да направят, за да стимулират
креативността, може би най-ефикасна е задача да се подберат хората към
правилните задължения. Мениджърите могат да изберат хората за дадената работа,
която съответства с тяхното експертно умение и уменията им в творческо мислене и
да разпалят вътрешната мотивация. Добрият подбор изисква ръководителите да
имат богата и детайлна информация за своите служители и наличните задължения.
Често събирането на такава информация е трудно и изискващо време, но подобно
усилие би спомогнало за създаване на творческа среда, благоприятстваща
креативното мислене.
Творческата среда е тази, в която хората се чувстват спокойни да изразят
своите идеи и при подходяща подкрепа да ги развият успешно до край. Творческата
среда е основана на знания на личности с открито мислене, вдъхновението на които
идва от много различни взаимодействия, въз основа на техните интереси. Всичко

1

Amabile, T., How to Kill Creativity, Harvard Business Review 76, no. 5, September–October 1998
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това укрепва самочувствието им и в съзнанието им се осигурява място за
разработване на нови идеи, които могат да бъдат приложени.
Лична свобода на хората
Предпоставка за увеличаване на креативността е да се даде лична свобода
на хората. Хората ще бъдат по-творчески настроени, ако им се даде свобода сами
да решават как да се справят с даден проблем, вместо да им се налагат утвърдени
рамки.
Личната свобода за даден процес насърчава творчеството, защото свободата
на хората в начина, по който те подхождат към работата си повишава вътрешната
им мотивация и чувството им за собственост. Свободата при даден процес също
така позволява на хората да подхождат към проблемите по начин, по който се
разкриват най-пълно техните експертни способности и уменията им за творческо
мислене..
Обезпечаване с ресурси
Основни ресурси, които оказват влияние върху творчеството са времето,
информацията
разпределят

и
тези

финансите.
средства.

Необходимо
Както

е

мениджърите

подбирането

на

внимателно

подходящите

хора

да
за

задълженията, така и решенията свързани с времето и финансите, които да дадеш
на екип или проект, е сложна преценка, която може както да насърчи, така и да убие
творчеството. Що се отнася до информацията, то тя никога не бива да се спестява
на сътрудниците, особено когато е свързана пряко с работата им.
Организациите редовно затрудняват творчеството с фалшиви крайни срокове
или с невъзможно кратки такива. Първите създават недоверие, а при последните
шанса за успех е минимален. И в двата случая хората се чувстват прекалено
контролирани и нереализирани, което неизбежно срутва мотивацията. Творчеството
често отнема време – възможно е да е необходимо много време, за проучване на
нови аспекти, за формиране на уникални решения. Мениджъри, които не отпускат
време за проучвания или не отчитат в плана инкубационни периоди, несъзнателно
препречват пътя на творческия процес. Ръководителите трябва да определят
разполагаемите средства, хората и други ресурси, от които с пълно основание има
нужда един екип, за да изпълни дадено задание.. Интересно е, че добавянето на
повече средства над необходимото не повишава творчеството. Някои мениджъри
правят често друга грешка – ограничават средствата, което кара хората да насочат
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креативността си в намирането на допълнителни средства, а не всъщност към
разработването и усъвършенстването на нови продукти и услуги.
Формиране на креативни екипи
За изграждане на екипи, които да генерират творчески идеи, трябва да отдели
специално внимание на формирането на тези екипи. Когато екипите са съставени от
хора с различна интелектуална основа и подходи към работата, т.е. различни
експертни способности и стилове за творческо мислене, идеите често се съчетават и
възпламеняват по великолепни и полезни начини. Разнообразието обаче е
необходимо, но не и достатъчно. Екипите трябва да отговарят и на следните
особености - членовете трябва да споделят вълнението от целта на екипа; трябва
да покажат желание да помагат на колегите си в трудни периоди и неуспехи и всеки
член трябва да признава уникалните знания които другите членове имат и
решенията, които предлагат. Тези фактори стимулират не само вътрешната
мотивация, но също така и експертните способности и уменията за творческо
мислене.
Изграждането на креативен екип не е лесна задача, но при желание за
творчески резултати трябва да се отдели необходимото време, тъй като широко
разпространен начин, по който се убива творчеството, е чрез съставянето на
еднородни екипи. Еднородните групи често достигат до решения по-бързо и с помалко противоречия. Такива екипи често показват също и силен дух, но еднородните
групи правят много малко, за да насърчат експертните способности и креативно
мислене.
Управленчески стил
Традиционната класификация на управленческия стил в една организация са:
авторитарен стил на управление, демократичен стил и либерален стил1. Не се
препоръчва използването на авторитарни начини на управление ако целта е да се
стимулира функционирането на среда за креативно мислене. Достатъчно е
мениджърите да изпълняват ролята на консултанти на служителите си при
поставяне на задачите. Гласуват им доверие като им дават самостоятелност, като
могат да помагат с напътствия за начинът, по който да се организират. Ролята на
мениджърът е да осъществява контрол, да получава обратна информация, да
преценява какви са ползите и да взема решения за бъдещите тенденции и цели.
1

Харизанова, М., М. Мирчев, Н. Миронова, Мениджмънт. Ценности, комуникации, промяна, унив. изд., София,
2004
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Подкрепа от страна на ръководството
Важно е да се насърчават и оценяват усилия за креативност положени от
служителите. Трябва да се обръща внимание не само на творческия успех, но също
и на положените усилия, които по една или друга причина не са довели до желаните
резултати. Дори хората да намират работата си за интересна и вълнуваща, без да е
необходимо стимулиране, това може да бъде за известен период от време. За да
поддържат страстта си служителите имат нуждата да се чувстват полезни и да
знаят, че работата им е от значение за организацията. Свободно и щедро оценяване
на творческата работа на хора и екипи от страна на мениджърите може да има поблагоприятен ефект от специфични външни възнаграждения за особени резултати.
Възможно е да се случи и обратното – инициативата за креативност да бъде
омаловажена от страна на мениджърите, поради неспособността им да оценяват
творческите усилия или чрез скептичното им отношение към тях. Негативно
отношение може да се забележи и в начина, по който мениджърите се отнасят към
хората, чиито идеи не успяват: Често те се прекратяват или остават без каквито и да
е действия свързани с реализирането им, тъй като няма как да се знае
предварително кои идеи ще проработят със сигурност и кои не.
Личен пример на ръководителите
Освен материална и нематериална подкрепа към усилията за креативност на
своите служителите мениджърите мога да постигнат насърчаване

и под други

форми. Така например те могат да насърчат креативността като дадат своя личен
пример, като постоянстват над трудни проблеми и насърчават съвместната работа и
взаимоотношенията вътре в екипа.
Такова поведение ангажира служителите към творчески процес и има
допълнителна сила да бъде практика с голямо въздействие, което отделният
мениджър може сам да постигне. Още по-добре е, когато всички от ръководния екип
в една организация служат като пример за взаимоотношенията и поведенията, които
насърчават и подхранват креативността.
Организационна подкрепа
Насърчаването от страна на ръководителите със сигурност поощрява
креативността, но тя е наистина поощрявана, когато цялата организация я
насърчава. Такава подкрепа трябва да се окаже от неформалните лидери в
организацията, които трябва да поставят подходящи системи или процедури и да
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наблегнат на ценностите, които дават ясно да се разбере, че творческите усилия са
главния приоритет.
Необходимо е да се осигурява необходимото признаване и възнаграждение за
положените творчески усилия, за да не се стига до отрицателно настроение вътре в
организацията. В противен случай хората могат да се почувстват използвани или
поне подценени за творческите им усилия.
В модерното съвремие в което живеем и работим да мислиш нестандартно и
творчески е от значение, а може да се каже дори, че е необходимо.

Като

доказателство за таи необходимост и значимостта от развиване на креативност, за
две поредни години (2011 и 2012) най-често употребяваната дума в профилите в
социалната мрежа LinkedIn е била „creative“ – т.е. творчески, креативен1. Да се
наречеш “креативен” е модерно не само в САЩ, но и по целия свят. Това найвероятно е причината за появяването на хиляди обучения, тренинги и консултанти
за развиване на креативно мислене през последните години. Може да се направи
кратко обобщение на най-често срещаните техники2 за насърчаване на креативно
мислене:
1.

Готовност за промяна – промяната на начина по които човек

възприема света около себе си и на начина по които мисли е радикална промяна
засягаща всичко около него. Понякога обаче така промяна е необходима, а
индикациите за това включват:


мисленето се движи по релси, и независимо от опитите за промяна,

това не се получава.


затруднения при решение за някакъв проблем, а в последствие

предложеното решение от друг се оказва съвсем очевидно.
2.

Запознаване с креативното мислене – информираността относно

същността на творческото мислене ще даде възможност да се научи повече за него
и как то може да се прилага във всяка ситуация и от всеки човек. Това ще даде
повод за разбиране значението на изрази като латерално мислене, процес на
подобрения, преустройство и комбинация на идеи и т.н.
3.

Всеки проблем има повече от едно решение – някои хора са склонни

да предложат нестандарти решения на даден проблем. Невъзможността това да се
направи не отразява интелигентността на човек. Това,
1
2

което всъщност оказва

http://cio.bg/5036_kreativen__najpopulyarnata_duma_v_linkedin
http://www.lifehack.org/articles/productivity/9-ways-to-think-outside-the-box.html
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влияние върху намирането на креативни решения е нуждата или желанието на
някого да излезе от зоната на собствения си комфорт за да намери отговора, който
го интересува. Основните характеристики за тези, които мислят „извън кутията“
обикновено са:


Готовност за поемане на нови перспективи относно работата ден за



Фокусиране върху намиране на нови идеи.



Възможност за изслушване, подкрепа и уважение към другите, когато те

ден.

идват с нови идеи.


Движеща сила за много хора, които „мислят извън кутията” е чувството

на неудовлетвореност - чувстват, че стандартното не е достатъчно.
4.

Научаване на нещо ново – това няма само да обогати съществуващите

знанията, а ще представи нов поглед и начин на разбиране на проблемите.
Изучаването на близка по дейност фирма, нови региони с различна култура или
специализиран курс би увеличило броя и вложеното творчество при определяне на
възможните алтернативи за справяне с определена ситуация. Би било много
полезно да се разучи дейността на хора от други сфери на живота и бизнеса.
Например от полза може да е разглеждане на начинът на протичане на работния
процес и на вземане на решения в различни отрасли.
5.

Предизвикателство – това, че някаква дейност или процес винаги се е

случвал по определен начин означава, че ще продължава да е така. Всъщност
очакването нещата да не се променят и да са в постоянен застой е много погрешно,
тъй като в съвременната турбулентна външна среда всичко в заобикалящия ни свят
непрекъснато се мени. За да се предотврати такава ситуация е необходимо
постоянно да се търсят отговори на възникналите въпроси,

да не се правят

прибързани заключения, да се погледнат на нещата по различен начин, и то
буквално и т.н.
6.

Освобождаване от рутината – правенето на едно и също нещо, ден

след ден, отегчава и ограничава потенциала дори и на най-креативните хора. Добре
е да се търсят начини за минимизиране на рутината в ежедневието. Но не трябва да
се бърка рутината с всекидневните навици или ритуали. Едно е да се прави всеки
ден йога и това да действа положително и зареждащо и друго са ежедневните
задачи, които определят релсите на еднообразието.
7.

Използване на методи за креативно мислене – съществуват много на

брой методи стимулиращи творческото мислене. Някои от тях са предназначени за
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използване от група, а други са индивидуални. При различните методи се използват
различни техники, като те могат да бъдат визуални, психологически, словесни,
аналитични, текстови, използващи въображението или комбинация между няколко
от изброените. Някои методи изискват предварителна подготовка и повече време за
прилагане, но други лесно могат да се приложат във всеки момент за решаване на
ежедневни проблеми.
8.

Търсене на съвет – не е срамно да се потърси нечие чуждо мнение,

като не трябва да се има предразсъдъци и към това от кого се иска. Често срещано
е твърдението, че децата могат да дават ценни съвети. Никога не е излишно да се
чуе една свежа мисъл, която все още не е обременена от бизнес ежедневието. Не,
че децата са по-умни, но те са готови да кажат това, което мислят и са значително
по-креативни от някои възрастни. Можете да получите ценен съвет и от страничен
наблюдател които да не е специалист във вашата област ако споделите с него
затрудненията си.
9.

Почивките – активната релаксация от време на време позволява на

ума да е отпочинал и свеж.
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Класификация на типовете организационно гражданско поведение
ас. Бони Мисляшки
Университет за Национално и Световно Стопанство

Types of organizational citizenship behavior
assist. prof. Boni Mislyashki
University of National and World Economy

Резюме: В настоящата статия е представена концепцията за
организационно гражданско поведение. Идентифицирани са и са
обсъдени групите ОГП.
Ключови думи: организационно гражданско поведение, групи ОГП
Abstract: This paper presents the concept of organizational citizenship
behavior. Types of OCB are identified and discussed.
Keywords: organizational citizenship behavior, types of OCB

ВЪВЕДЕНИЕ
Орган

определя

организационното

гражданско

поведение

(ОГП)

като

„поведение на индивида, което е дискреционно, не е пряко или изрично признато от
формалната система за възнаграждения, и което като съвкупност от отделни
действия

подпомага

ефективното

функциониране

на

организацията.“1

Под

дискреционно авторът има предвид, че поведението не присъства формално в
длъжностната характеристика, то по-скоро е въпрос на личен избор, а неговото
отсъствие

не

се

наказва.

Организационното

гражданско

поведение

не

е

задължително и ако служителят откаже да бъде „съвестен гражданин” на
компанията, то той не би трябвало да бъде санкциониран или лишен от заплащане.
Въпреки че по дефиниция ОГП "не е признато пряко от формалната система
за възнаграждения", това не означава, че то трябва да бъде ограничено само до
онези действия, които не водят до каквото и да е възнаграждение за индивида.

1

Organ, D.W. (1988). Organizational citizenship behavior. The good soldier syndrome. Lexington, MA: Lexington Books.
p. 4.
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Демонстрирането на гражданско поведение би могло да направи добро впечатление
на колегите и прекия ръководител. Това впечатление от своя страна може да доведе
до препоръка до мениджъра и увеличаване на заплатата на съответния служител.
Основният момент тук е, че подобна отплата за положените доброволни усилия не е
предварително договорена между двете страни.1 Както самите Орган и колектив2
отбелязват: „степента до която личните усилия се възнаграждават в организациите
лежи на континуум – в едната крайност на който усилията със сигурност няма да
бъдат възнаградени, а в другата крайност със сигурност ще бъдат възнаградени”
(стр. 9).
Последната

част

от

определението

на

организационното

гражданско

поведение набляга на това, че то подпомага ефективното функциониране на
организацията. Този аспект е изразен чрез фразата „съвкупност от отделни
действия”. Действията / поведенията не е нужно да са само на едно лице. Тук се има
предвид общия ефект от ОГП на всички служители, във всички екипи и отдели. В
крайна сметка почти никое индивидуално поведение на служител в една голяма
организация не може да ѝ окаже съществен ефект, но когато се вземат предвид
поведенията на всички служители, тогава резултатите са осезаеми. Дори при
отлично функциониращи организационни правила, норми и процедури, ако никой от
служителите не желае да направи безвъзмездно „нещо повече в полза на
организацията”, то тогава имаме една организация, функционираща изключително
на принципите на научния мениджмънт, без каквато и да е психологическа връзка
между нея и служителите ѝ. Трябва също така да отбележим, че повишаването на
организационната ефективност се възприема като съществен и измерим резултат от
ОГП.
Първото изследване на организационното гражданско поведение (ОГП),
проведено от Орган през 80-те години, е повлияно от теориите и научните
изследвания в областта на социалната психология и алтруизма. Алтруистичното
поведение включва аспекти подобни на тези на организационното гражданско
поведение, въпреки наличието на известни различия в определенията на двете
понятия.
Фокусът на алтруистичното поведение е насочен към оказването на помощ на
дадено лице без да се търси или очаква отплата. Това поведение може да се
1

Пак там. стр. 8-10.
Organ, D. W., Podsakoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (2006). Organizational citizenship behavior: Its nature,
antecedents, and consequences. Thousand Oaks, CA: Sage.
2
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проявява спорадично във времето, без значение какви са обстоятелствата или
обекта, който получава помощ. При ОГП обаче не е така, защото то предполага
често оказване на помощ на колеги, като тази помощ е осъзната и има положителен
ефект върху функционирането и процесите в организацията. По-точно разликата се
изразява в това, че докато при алтруистичното поведение индивидите, които се
ангажират с този тип поведение, са често непознати, то при ОГП имаме хора, които
се познават и работят заедно. Освен това, концепцията за организационно
гражданско поведение включва и други, не толкова лични измерения, като високи
нива на съдействие и въвличане в работата над основните изисквания. Въпреки че
ОГП може да се изрази под формата на алтруизъм, двете концепции не са еднакви,
понеже мотивите са различни: Алтруизмът е винаги безкористен, а при гражданското
поведение присъстват различни подбуди. Въпреки че тези подбуди са често
безкористни, ОГП може да бъде породено и от егоистични подбуди. Следователно,
за да разберем дали даден тип гражданско поведение е алтруистично или не трябва
първо да сме наясно с неговите мотиви.1

КЛАСИФИКАЦИЯ

НА

ТИПОВЕТЕ

ОРГАНИЗАЦИОННО

ГРАЖДАНСКО

ПОВЕДЕНИЕ
В литературата по темата са идентифицирани над 30 групи поведения.
Въпреки че липсва пълен консенсус за това кои типове поведения са част от
концепцията за организационно гражданско поведение, съществува значително
препокриване между идентифицираните от изследователите типове гражданско
поведение. В следващите подточки е представена една от най-подробните и
признати класификации2 на тези поведения.
1. Оказване на помощ (helping)
Първоначално това измерение е било наречено „алтруизъм“. В последствие
наименованието му се променя, защото понятието „алтруизъм“ предполага, че
себеотрицанието е в основата на този тип поведение и по този начин ограничава
измерението само до тези действия, които са подбудени от безкористни мотиви.3

1

Organ, D. W., Podsakoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (2006). Organizational citizenship behavior: Its nature,
antecedents, and consequences. Thousand Oaks, CA: Sage.p. 4-7.
2
Podsakoff, P.M, MacKenzie, S., Paine, J., & Bachrach, D. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review
of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, 26(3), 515.
3
Organ, D. W., Podsakoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (2006). Organizational citizenship behavior: Its nature,
antecedents, and consequences. Thousand Oaks, CA: Sage. p. 18.
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Във втора точка от настоящата разработка бяха представени различията в
значенията на алтруизъм и ОГП.
Новата концептуализация дефинира това измерение като „доброволно
оказване на помощ или предотвратяване на свързаните с работата проблеми“1.
Независимо от наименованието му (оказване на помощ или алтруизъм), този тип
ОГП по своята същност е „…насочено към определен индивид – най-често колега,
но понякога и към ръководител или клиент. С други думи, прекият бенефициент е
определено лице.“ (516 стр.). Това измерение включва поведения като оказване на
помощ на новоназначен служител или подпомагане на пренатоварен с работа
колега.2
Според Подсакоф и колегите му3 измеренията на Орган „поддържане на мира“
(peacekeeping) и „ентусиазирана подкрепа“ (cheerleading) също са част от
„оказването на помощ“. Поддържането на мира изразява поведението на даден
служител, когато той забележи, че се развива конфликт между някои от неговите
колеги, който е на път да прерасне в „лична война”. Подобни конфликти на
работното място съществено забавят изпълнението на трудовите задачи и правят
организацията
поведение,

неефективна.

при

което

Ентусиазираната

служителят

признава

подкрепа,
и

от

подкрепя

своя

страна,

е

професионалните

постижения на колегите си. Тези постижения може да не са наистина значими, важен
е ефектът, който тези поведения имат върху хората. Ентусиазираната подкрепа
може да възникне дори когато тя е реакция на негативните състояния на
служителите (например апатия, тъга или безпокойство). Тя ще ги стимулира да
излезнат от тези състояния и по този начин да изпълнят своите възложените им
задачи по-ефективно.
В допълнение към това измерение, авторите добавят и типа поведение
наречено „съдействие“ (courtesy). То е насочено към избягване на проблеми, защото
също представлява форма на оказване на помощ. Този тип поведение е добре да
бъде разгледано отделно, тъй като по своята същност не се препокрива напълно с
„оказването на помощ“. „Докато оказването на помощ се отнася до смекчаване или
1

Podsakoff, P.M, MacKenzie, S., Paine, J., & Bachrach, D. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review
of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, 26(3), p. 516.
2

Organ, D. W., Podsakoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (2006). Organizational citizenship behavior: Its nature,
antecedents, and consequences. Thousand Oaks, CA: Sage.p. 18.
3
Podsakoff, P.M, MacKenzie, S., Paine, J., & Bachrach, D. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review
of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, 26(3), p. 517.
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решаване на проблемите, които колегата на оказващия помощ среща в работата си,
съдействието включва действия, насочени към предотвратяването на евентуални
конфликти.“1

Съдействието

е

превантивно

поведение,

което

не

допуска

възникването на проблеми или затруднения. Основната идея тук е да се избягват
поведения, които ще утежнят работата на останалите, а когато това е неизбежно
тези колеги да бъдат известени предварително.
2. Спортсменство (sportsmanship)
Служителите, които демонстрират спортсменство са описани като хора, които
не само, че не се оплакват при възникването на предизвикателства и проблеми, но
също така поддържат положителна нагласа, дори когато нещата не вървят според
техните очаквания. Тези служители не се засягат, когато другите не приемат
предложенията им, готови са да жертват личния си интерес за доброто на групата и
не приемат лично това, че някоя тяхна идея е отхвърлена.2 Спортсменството
показва

степента

на

съгласие

на

служителите

с

наложените

промени

в

организацията, продължителността на работния ден, методите на работа и т.н. За
някои служители организационните политики, практики и норми не са справедливи и
те смятат, че са в правото си да се „оплачат” на колегите. Идеята за включването на
спортсменството към гражданското поведение е, че при отсъствие на оплаквания от
установените процедури в организацията, се спестяват време и нерви на преките
ръководители. Спестеното време и сили мениджърите могат да отделят например
за планиране и провеждане на срещи с бизнес партньори.
3. Организационно подчинение (organizational compliance)
Според първоначалното си определение организационното подчинение
включва поведения, които нямат прякото отношение към оказването на помощ, а поскоро

допринасят

като

цяло

за

благополучието

на

групата,

отдела

или

организацията. Така например пристигането навреме на работа, въздържането от
напразни разговори и/или ненужни почивки не помагат пряко на конкретно лице
(макар че този тип поведения до известна степен непряко подпомагат работата на
ръководителите).

Това

измерение

първоначално

е

наречено

„съвестност“

(conscientiousness), a по-късно е преименувано на „подчинение“ или „съгласие“

1

Organ, D. W., Podsakoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (2006). Organizational citizenship behavior: Its nature,
antecedents, and consequences. Thousand Oaks, CA: Sage. p. 24.
2
Podsakoff, P.M, MacKenzie, S., Paine, J., & Bachrach, D. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review
of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, 26(3), p. 517.
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(compliance), за да се избегне объркване с личностния фактор „съвестност“. 1
Подсакоф и колегите му2 описват служителите, които демонстрират подчинение,
като такива, които „приемат и се придържат към всички правила и процедури, дори
когато никой не ги наблюдава.“ Въпреки че организационно подчинение е
потвърдено от Уилямс и Андерсън3 като измерение на ОГП, през годините са
изказани опасения, че тази категория би се оценила от самите служители и техните
преки ръководители по-скоро като формално задължение, отколкото като спонтанно
и индивидуално поведение.
4. Гражданска добродетел (civic virtue)
В публикуваната през 1986 г. дисертация Д. Греъм4 анализира политическите
трактати на Аристотел и Платон и оттам извежда теоретичната основа за това ново
измерение на организационното гражданско поведение. В основата на гражданската
добродетел стои „отговорното участие в политическия живот на организацията” (стр.
12). Според Греъм гражданската добродетел по подобие на политическата
добродетел на Аристотел представлява активното участие (обсъждане, подкрепа и
прилагане) в организационните политики. Поведенията от това измерение включват:
участие в обсъждането на организационни въпроси, изказване на мнение относно
организационните цели, следене на настъпващите промени във външната среда и
идентифициране на възможности и заплахи, предприемане на действия в
съответствие с най-добрите интереси на организацията.
Подсакоф и колегите му5 описват гражданската добродетел като „приемането,
че човек е част от нещо по-голямо по същия начин, по който гражданите са част от
една държава и приемат своите отговорности“.
5. Лоялност към организацията (organizational loyalty)
Лоялността към организацията за пръв път е представена като измерение на
организационното гражданско поведение от Ван Дайн, Граам и Дийнеш.1

2

В

1

Organ, D. W., Podsakoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (2006). Organizational citizenship behavior: Its nature,
antecedents, and consequences. Thousand Oaks, CA: Sage. p. 19.
2
Podsakoff, P.M, MacKenzie, S., Paine, J., & Bachrach, D. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review
of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, 26(3), p. 524.
3

Williams. L.J. & Anderson. S.E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational
citizenship and in-role behaviors. Journal of Management, 17(3), 601-617.
4
Graham, J. (1986). Principled Organizational Dissent: A Theoretical Essay, In Staw, B. & Cummings, L. (Eds.),
Research in Organizational Behavior, vol. 8, Greenwich, CT: JAI Press, 1-52.
5
Podsakoff, P.M, MacKenzie, S., Paine, J., & Bachrach, D. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review
of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, 26(3), p. 525.
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проучване, проведено от Мурман и Блейкли, авторите установяват, че този тип
поведения се различават от останалите форми на ОГП. Това измерение се състои
от поведения, които защитават имиджа и добрата репутация на организацията.
Примери за такива поведения са: благоприятни изказвания за организацията пред
външни лица, защитаване на организацията от външни заплахи, поддържане на
отдадеността към организацията дори и при неблагоприятни условия.3
6. Самоусъвършенстване (self development)
Това измерение е формулирано на основа на трудовете на Кац4 и Джордж и
Брийф5. Самоусъвършенстването се характеризира като доброволни поведения от
страна на служителите за подобряване на техните познания, умения и способности.6
Примери за поведения от това измерение са: участие в курсове за подобряване на
компетенциите; в течение е с най-новите разработки в областта, в която работи;
придобиване на нови умения, които биха позволили на служителя да увеличи
приноса

си

към

постигането

на

организационните

цели.

Въпреки

че

самоусъвършенстването не е получило категорично емпирично потвърждение в
литературата, този тип поведения са дискреционни по своята същност и се
различават от останалите измерения на ОГП. Освен това самоусъвършенстването
от страна на служителите би оказало положителен ефект върху организационната.
7. Индивидуална инициатива (individual initiative)
Подсакоф

и

колегите

му

описват

индивидуалната

инициатива

като

„поведения, свързани с възложената задача, които надхвърлят минимално
изискуемите или общо очакваните нива (на изпълнение)“.7 Към тези поведения може
да причислим доброволното поемане на допълнителни задължения, проявяването
на особено творчество и новаторство в работата, насърчаването на другите да
дават най-доброто от себе си. Според Орган8 това поведение е най-трудно
разграничимото, защото то се различава от формалното изпълнение на поставените
1

Graham. J.W. (1991). An essay on organizational citizenship behavior. Employee Responsibilities and Rights Journal.
4, 249-270.
2
Van Dyne, L., Graham, J.G., & Dienesch, R.M. (1994). Organizational citizenship behavior: Construct redefinition,
operationalization, and validation. Academy of Management Journal, 37, 765-802.
3
Podsakoff, P.M, MacKenzie, S., Paine, J., & Bachrach, D. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review
of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, 26(3), p. 525.
4
Katz, D. (1964). The motivational basis of organizational behavior. Behavioral Science, 9, 131-146.
5
George, J. M. & Brief, A.P. (1992). Feeling good-doing good: A conceptual analysis of the mood at work-organizational
spontaneity relationship. Psychological Bulletin, 112, 310-329.
6
Podsakoff, P.M, MacKenzie, S., Paine, J., & Bachrach, D. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review
of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, 26(3), p. 525.
7
Пак там. стр. 524.
8
Organ, D.W. (1988). Organizational Citizenship Behavior. The Good Soldier Syndrome. Lexington, MA: Lexington
Books.
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задачи по-скоро по своята интензивност, а не по своята същност. Това е и
причината, поради която част от изследователите не включват това измерение при
изследването на организационното гражданско поведение.
Като се позовават на таксономията на Орган, Уилямс и Андерсън1 разделят
концепцията за организационното гражданско поведение на две подкатегории –
организационно гражданско поведение насочено към организацията (ОГП-О) и
организационно гражданско поведение насочено към индивида (ОГП-И). ОГП-О е
дефинирано

като

поведения,

които

са

директно

в

полза

на

успешното

функциониране на организацията като цяло. Така например полагането на
допълнителни усилия, за да се подобри представянето на организацията, се отнася
към тази категория. ОГП-И от своя страна се определя като съвкупност от
поведения, които са в пряка полза на даден индивид или група хора, но които в
крайна сметка косвено подпомагат организацията. Примери за такива поведения са:
оказването на помощ на колега с научаването на нов софтуер; предоставянето на
информация, която ще е от полза за изпълнението на възложена задача и др. ОГП-И
е предимно свързано с взаимоотношенията между колегите. Позовавайки се на
петте измерения на Орган за организационното гражданско поведение, ОГП-О
включва спортсменство, гражданска добродетел и съвестност, а ОГП-И – оказване
на помощ и съдействие.2
Чрез сравняване на предишните модели на ОГП и други свързани с ОГП
концепции, Колман и Борман3 също предлагат модел на измеренията на ОГП, който
наричат „триизмерен интегриран модел на гражданското изпълнение“ (стр. 43).
Авторите идентифицират три измерения: междуличностно, организационно и имащо
отношение

към

работата

/

поставените

задачи

гражданско

поведение.

Междуличностното измерение се отнася до поведения, които са в полза на
членовете на организацията. То се припокрива с измеренията ОГП-И на Уилямс и
Андерсън, социално участие на

Ван Дайн и колектив, алтруизъм на Орган.

Организационното гражданско изпълнение е определено като поведения, които
подпомагат функционирането на организацията. Това измерение съответства на
ОГП-О на Уилямс и Андерсън, обща приемственост на Смит и колектив,
спортсменство, гражданска добродетел и съвестност на Орган, лоялност и
1

Williams. L.J. & Anderson. S.E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational
citizenship and in-role behaviors. Journal of Management, 17(3), 601-617.
2
Hoffman, B. J., Blair, C. A., Meriac, J. P., & Woehr, D. J. (2007). Expanding the criterion domain? A quantitative review
of ocb literature. Journal of Applied Psychology, 92(2), 555-566.
3
Coleman, V.I. & Borman, W.C. (2000). Investigating the underlying structure of the citizenship performance domain.
Human Resource Management Review, 10, 25-44.
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приемственост на Ван Дайн и колектив. Третото измерение включва поведения,
които са насочени и подпомагат работата / поставените задачи.

ОБОБЩЕНИЕ
Организационното гражданско поведение е доброволно по своята същност и
представлява съвкупност от отделни действия, които като цяло подпомагат
ефективното функциониране на организацията. ОГП не е пряко или формално
признато от системата за възнаграждение. Въпреки че изпълнението на подобни
дейности може да доведе до увеличаване на заплатата или повишение, тези
резултати не са гарантирани от условията на подписания трудов договор.
Поведенията съставящи организационно гражданското поведение могат да
бъдат класифицирани в следните 7 групи: (1) „оказване на помощ“, което обединява
„алтруизъм“, „поддържане на мира“, „ентусиазирана подкрепа“ и „съдействие“, тъй
като всички тези форми на гражданско поведение са насочени към оказване на
помощ на даден човек или група. (2) „спортсменство“ – поддържане на положителна
нагласа дори, когато възникнат проблеми и затруднения, (3) „организационно
подчинение“ (първоначално наречено „общо подчинение“ или „добросъвестност“) –
приемане и спазване на организационните правила и процедури; (4) „гражданска
добродетел“ – отговорно участие в политическия живот на организацията; (5)
„лоялност към организацията“ - поведения, които защитават имиджа и добрата
репутация на организацията; (6) „самоусъвършенстване“ - доброволни поведения от
страна на служителите за подобряване на техните познания, умения и способности;
(7) „индивидуална

инициатива“

– поведения,

които

надхвърлят минимално

изискуемите или общо очакваните нива (на изпълнение).
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Оценяване на резултатите от обучението по "Основи на
управлението: част 1" и анализ чрез разлагане на нормални
разпределения
Калоян Харалампиев, Ангел Марчев, Ангел Марчев, мл.
Grading the academic results on “Fundamentals of management:
part 1” and analyzing it through decomposition to normal distributions
Kaloyan Haralampiev, Angel Marchev Sr., Angel Marchev, Jr.

Резюме:

Настоящата

статия

използва

реални

резултати

от

обучението по дисциплината „Основи на управлението: част 1”, водена
от доц. Ангел Марчев, за да онагледи възможен подход за намиране на
естествени граници между подсъвкупности при оценяването на
студенти. За да се обоснове изследователската задача е направен
описателен преглед на използваните скали за оценяване.
Ключови думи: Скала за оценяване, естествени граници между
подсъвкупности, разлагане на нормални разпределения

Abstract: This paper uses real academic results from “Fundamentals of
management: part 1”, under prof. Angel Marchev, to illustrate a possible
approach for finding natural boundaries between subsets when grading
students. A descriptive review of the used grading scales is done in order to
outline the research problem.
Key words: Grading scale, natural boundaries, decomposition to normal
distributions

1. Скали за оценяване.
Оценяването на резултати от обучението е най-отговорната задача на всеки
университетски преподавател. Колкото поставянето на оценка е формален акт на
легитимизиране на наученото от студентите, толкова и би могъл да бъде
неформален инструмент за мотивацията им.
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Основно затруднение е невъзможността за прилагане на унифицирани
критерии за оценяване на всички обучаеми по всички дисциплини, което естествено
води до липса на универсалност в оценъчните системи в Световната и Европейската
практика. Така в момента се използват разнообразни оценъчни системи: балови (с
различни скали), точкови (с различни скали), процентни (или подобните им –
рангови) и пр. Например в Дания актуалната скала е точкова, започваща от -3 до 12,
където >0 е минималната приемлива стойност; в Испания се използват 4-балови
оценка; в Италия се използва съпоставителна точкова система от 0 до 30 т., като 18
е минималният успешен резултат.
Всички посочени скали се различават не толкова по използваните означения,
колкото по концепциите им на функциониране. Тези концепции най-общо могат да
бъдат

рапределени

в

следните

групи:

Абсолютни

скали;

Съпоставителни

групировки; Естествени граници между подразпределенията.
Абсолютните скали са най-старите по период на функциониране и съответно
най-консервативни. При тях се залагат предварително твърди изисквания за
постигане на всяка оценка от обучаемите, като най-често изискванията не се менят
между различните съвкупности обучаеми. При абсолютните скали за оценяване не
се отчитат никакви специфики на обучението на съответната съвкупност студенти,
нито се отчитат различните условия, при които всяка съвкупност работи.
Абсолютните скали имат голямото предимство да са лесни за работа и при
оценяване на голяма група обучаеми, не изискват взаимна съпоставка. Те са найнеподходящи за прилагане в дисциплини с активни методи за обучение. Освен това
най-лесно се израждат в субективизъм. Колкото и да звучат остарели, абсолютните
скали все още се използват широко в България и то не само за прилагането на една
скала за всички обучаеми по дадена дисциплина, но и много често за всички
обучаеми на цели катедри.
Най-често използваната в Европа съпоставителна групираща скала е т. нар.
ECTS Grading scale (EC 2009). Поради наличието на множество съжителстващи
оценъчни скали в Европа и отчитайки фактът, че интерпретацията на оценките
съществено варира от държава на държава (а в много случаи и от учебно заведение
на учебно заведение) ECTS grading scale е разработена за да предостави общ
стандарт при оценяването и да подпомогне трансферът на академични постижения
на обучаемите като даде база за взаимозаменяемост на оценките. При ECTS grading
scale съществуват пет степени на успешно положен изпит (A, B, C, D, E) и две
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степени на неуспешно положен изпит (FX, F). Ключевият момент е, че успешно
оценените обучаеми се групират съотносително в съвкупности, така че да се получи
нормално разпределение по честотите. Препоръчително е да се групират както
следва:


A: най-добрите 10%



B: следващите 25%



C: следващите 30%



D: следващите 25%



E: последните 10%

Основното предимство на съпоставителните групиращи скали е, че при
използването им се отчитат различията в условията и в качеството на преподаване
измежду различните съвкупности обучаеми. Също така се създават условия за
конкуренция между обучаемите. Недостатъкът на такива скали е необходимостта от
съпоставително оценяване и сътветно съществено повече необходим труд при
оценяването. Друга трудност се получава с граничните стойности на крайните
оценки, когато обучаемият за малко не е попаднал в по-горната група.
В България този вид оценяване е широко застъпен, но в сравнение с ECTS
grading scale, има една съществена особеност: оценките на успешно положен изпит
са 4, а не 5. Възможно е да бъде запазен принципът на групировка на база нормално
разпределение, при положение, че се приемат, следните правила за успешните
оценки:


6: най-добрите 15%



5: следващите 35%



4: следващите 35%



3: последните 15%

Основното допускане на концепцията за оценяване по естествени граници е,
че при достатъчно натоварване откъм учебни задания, обучаемите постепенно ще
се групират в подсъвкупности с ясно изразени разлики между тях. Така при
изграждането на честотното разпределение между различните подсъвкупности се
оформя разграничаване и така се формират групите за всяка отделна оценка. Няма
гаранция за нормалност и дори за симетричност на получената групировка на
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оценките, но поне състезателният елемент на процесът не се губи, а също и
възникват най-малко спорове относно граничните стойности на оценките. Подобен
метод за оценяване за сега е радкост в България. Големият недостаък на този тип
скала за оценяване се получава, когато основното й допускане не е изпълнено и
между подсъвкупностите

не

се

открива

ясна

граница.

До

голяма

степен

преодоляването на този недостатък е основната насока на настоящата статия.

2. Нашата система за оценяване
Ние, в преподавателският екип, воден от доц. Ангел Марчев, провеждаме
образователния процес1 по възможно най-интерактивния подход и един от
основните ни инструменти е системата за оценяване. Системата ни за оценяване
включва следние съществени елементи:


Набор от целенасочено подбрани и подредени комплексни игровизирани

задания. Те са проектирани с увеличаваща се сложност, но и с увеличаващо се
заинтригуващо действие, което води до поне два ефекта (виж на фигурите по-долу)
– видимо увеличаване на познанията по учебния материал и рязко спадане на
абсентизма (на практика окончателното му изчезване). Всяко задание се разбива на
малки лесноизпълними стъпки, така че е да е сигурно, че всеки може да се справи с
тях. Заданията са преобладаващо екипни, но не липсват и индивидуални.



Точкова система – всяка малка успешна стъпка се награждава с по една- две

точки, (за съпоставка една точка се дава за един верен отговор от изпитен тест).
Основният момент тук е, че не се присъждат отрицателни/наказателни точки,
следвайки принципа за позитивна подкрепа (Skinner 1953). По този начин се
елиминира страхът от грешка, а за сметка на това се поощрява креативното
мислене.
1

Данните в статията са реалните резултати от образователния процес на студентите от направление
„Управление и администрация” на УНСС, прием 2011 по дисциплината „Основи на управлението: част 1”, водена
в първият семестър от учебния им план.
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Състезателният характер на занятията е най-видимата част от системата за

оценяване. Всички студентски разработки по дадено задание се оценяват
съпоставително. Съществена е незабавната обратна връзка, която освен за
насърчаване на конкуренцията сред обучаемите, е и средство за постигане на така
важната прозрачност на оценяване. Освен това за поощраване на състезанието се
използват и други мерки като например комуникиране на специален жаргон.
Въвеждането на състезателен характер спомага подмяната на мотивиращия агент:
от преподавателя – към участниците в референтата група на обучаемия.



Многокритериално оценяване с цел обективизиране на оценката. Всяко

задание се оценява по няколко независими критерии, за да може оценката да отрази
комплексния характер на обучението. При по-големите задания има и повече
критерии, които се оценяват съотносително и по възможност от различни,
независими оценяващи за всеки отделен критерий. За постигането на желания
мотивиращ ефект оценките се анализират и представят публично пред обучаемите.
Така например при оценяването на резултатите от деловата игра „Фъстъчено масло”
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и от менъджерските отчети от играта се използват общо 17 различни критерии
(типично от 0 до 5 точки за всеки), оценявани от поне 10 различни оценяващи. А
резултатите се представят със задълбочени анализи пред обучаемите.

На графиките са показани разпределението на общите точки за всеки екип
обучаеми със съответните оформили се подсъвкупности, а също и корелационната
зависимост между точките от разиграването и точките от мениджърските отчети за
„Фъстъчено масло”.


Преобразуване в шестобална оценка. Най-важното и трудно решение,

разбира се е в края на учебния период, когато получените сумарни точки за всеки
обучаем трябва да бъдат групирани в разпределение по шестобална оценъчна
скала (която всъщност съдържа четирибална оценка за успешно положения изпит и
една оценка за неуспешно положен изпит). За да се избегне привнасянето на грешки
от закръгляне, операцията по преобразуване в шестобална оценка се прави само
веднъж в края на учебния период, а всички оценки за всички задания до този момент
се запазват във вид на точки.
Тук се заключва и основният недостатък на баловите групирани оценки: при
трансформирането на точкова оценка в балова групировка неизбежно се губи
информация и спада точността, поради загуба на степени на свобода. Още по-лоша
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е ситуацията с граничните оценки – съвсем образно казано, ако студент А се е
представил като за 4.49, а студент Б – като за 4.50, за една стотна разлика се
получава

една

шестобална

единица

отклонение.

Именно

затова

силно

предпочитаме границата между подсъвкупностите в групировката да е естветвена.
От друга страна не бихме искали подсъвкупностите да се получат силно
дебалансирани, следвайки само принципа на естествените граници, защото така
биха се получили несъпоставими резултати между различните съвкупности/ випуски/
потоци обучаеми.
Така се стига до следните три прости правила за спазване, които всъщност
комбинират оценяването с естествени граници и ECTS (първите две от тях са до
някъде взаимно конфликтиращи:
1) Групировката да бъде симетрично разпределена между оценките 3 и 4 (от
лявата страна на разпределението) и оценките 5 и 6 (от дясната страна).
2) Да се търсят разделители между подсъвкупностите възможно най-близки
до естествени граници.
3) Едни и същи точки обективно да водят до една и съща оценка, без да се
прилагат тайбрейкъри за частни случаи или субективни впечатления.
160
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Липсата на конфликт между описаните правила е рядка ситуация – тя би
означавала да има ясно разграничение между пет подсъвкупности обучаеми, като
дясните четири подсъвкупности да са в приблизително съотношение 15:35:35:15.
Така се стига и до постановка на изследователската задача на настоящата
статия – изясняване на реалните граници между различните подсъвкупности
обучаеми при положение, че не се удовлетворени едновременно и първото и
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второто правило (от посочените по-горе) за оценяване. Възможно решение на
задачата е разлагане на подсъвкупности

3. Разлагане на нормални разпределения
Основният въпрос е как да се изчислява вероятността едно емпирично
разпределение да съответства на дадено теоретично разпределение, и като
следствие – кое е най-вероятното теоретично разпределение, съответстващо на
конкретното емпирично разпределение. Като казваме „най-вероятно теоретично
разпределение”, имаме предвид както вида му (нормално, биномно, поасоново и
т.н.), така и конкретната числова стойност на неговите параметри.
За момента ние не разглеждаме проблема за вида на разпределението,
базирайки се на факта, че при известна средна и известно стандартно отклонение
максимално ентропното разпределение е нормалното (гаусово) разпределение
(Bretthorst 1990: 5-7). Тоест ако ние изчислим емпиричната средна и емпиричното
стандартно отклонение, разпределението с максимална етнропия, което има същата
средна и същото стандартно отклонение, е нормалното разпределение. Иначе
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казано, от всички разпределения със същата средна и същото нормално
разпределение е най-безопасно да използваме именно нормалното разпределение.
При

изследване

на

съвпадението

между

емпирично

и

теоретично

разпределение трябва да се работи с функцията на разпределение, а не с
плътността, защото плътността изисква групиране в интервали, а пък всяко
групиране е субективно и може да изкриви резултатите. Обаче сравняването на
емпиричната

и

теоретична

функция

на

разпределение

много

наподобява

изследването на динамични редове. Какво имаме предвид?
Първо, при динамичните редове независимата променлива е времето, а за
числовите стойности на времето е характерно, че:

t1  t2  ...  t N ,
където N е броят на наблюдаваните моменти или периоди.
При разпределенията е същото:

x1  x2  ...  xN ,
където N е броят на отделните значения на изучавания признак, а xi са
самите значенията на признака.
Но второ, и по-важно, за разлика от корелационните връзки, където на една
стойност на x може да съответстват различни стойности на y , и обратно, при
анализа на динамични редове на една стойност на t съответства само една
стойност на зависимата променлива. При сравняването на емпирично и теоретично
разпределение е същото – на една стойност на x съответства само една стойност
на емпиричната функция на разпределение.
И така, след осъзнаването на подобието между двата познавателни
проблема, решението е очевидно – можем да моделираме функцията на
разпределение по аналогия на моделирането на динамични редове.
От предходни работи (Найденов, Харалампиев 2010) е установено, че
вероятността

на

даден

модел

е

обратнопропорционална

на

стандартното

отклонение на остатъците, като при това влиянието на стандартното отклонение е
усилено от повдигането на степен, равна на броя на наблюдаваните моменти или
периоди, т.е. на N . Оказва се, че стандартното отклонение на остатъците е
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единственият важен параметър за оценяването на апостериорната вероятност на
даден модел.
И след като знаем всички тези неща, ето и конкретния алгоритъм:
1. За k  [2; N ] се изчислява:
А) средната стойност:
k

(1)

xk 

x f

i i

i 1
k

f
i 1

,
i

където xi са точките, а f i е броят на студентите, които са ги получили.
Б) стандартното отклонение:
k

(2)

sk 

 (x  x )
i

i 1

k

2

fi

k

f
i 1

i

В) теоретичната функция на разпределение:

(3)

Fk ( xi ) 

xi  0,5






1
e
sk 2

(u  xk ) 2
2 s k2

du (За това ползваме вградените функции на

Excel.)
Г) емпиричните кумулативни честоти:
(4)

c( xi )  f1  f 2  ...  fi

Д) теоретичните кумулативни честоти:
(5)

Fk ( xi ).c( xk )

Е) стандартното отклонение на остатъците:
k

(6)

k 

 F ( x ).c( x )  c( x )
i 1

2

k

i

k

i

k

Ж) апостериорната вероятност на модела:
(7)

Pk 

1

 kk
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В резултат от всички изчисления в точка 1 се получава „ветрило” от N  1
функции на разпределение и съответстващите им теоретични кумулативни честоти:
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2. Нанасяме на графика k и Pk :
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От графиката се разбира при коя стойност на k се получава най-вероятният
модел:
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3. Да кажем, че най-вероятният модел е при k  m . Тогава отстраняваме
първите m значения на признака:
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4. Повтаряме цялата процедура за k [m  2; N ] . И т.н., и т.н. … По този
начин след всяко откриване на най-добрия модел „отрязваме” значенията на
признака, за които той се отнася, и продължаваме върху оставащите значения:
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След прилагането на този алгоритъм върху емпиричните кумулативни честоти
на броя на точките ето какво се получи:
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Тук имаме функциите на разпределение на 29 нормални разпределения,
долепени една до друга. Но понеже обвързваме всички отрязъци в един общ модел,
крайният резултат е:
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Фактически стойности

Модел

Както се вижда имаме доста добро съвпадение между фактическите
стойности и модела – коефициентът на определеност е R2  0,99998 .
А ето какво се получава, когато от функция на разпределение преминем към
плътност на разпределение:
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Фактически стойности

Модел

Как обаче от тези 29 нормални разпределения формираме оценки от 2 до 6,
така че да се вместим в шестобалната скала, която законът предписва, е все още
нерешена задача. За да се доближим до нейното решение, предлагаме една идея за
оптимализация:
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В момента алгоритъма „върти” стойностите на x от x2 до xN . Тоест имаме
следните последователности, върху които правим изчисленията:

x1 , x2
x1 , x2 , x3
x1 , x2 , x3 , x4
и т.н. до

x1 , x2 , x3 , x4 ,..., xN
Но можем след като изчерпаме всички тези последователности да продължим
по следния начин:

x2 , x3
x2 , x3 , x4
и т.н. до

x2 , x3 , x4 ,..., xN
След това:

x3 , x4
x3 , x4 , x5
и т.н. до
x3 , x4 , x5, ..., xN

И т.н., и т.н. чак докато стигнем до:

xN 1 , xN
За всеки от тези модели да изчислим апостериорната вероятност, да изберем
най-добрият модел, да отрежем стойностите, върху които той е изграден, и пак да
започнем отначало с останалите стойности.
Нека да формализираме задачата:
1. За всяка двойка числа k и h , за които 1  h  k  N се изчислява:
А) средната стойност:
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k

(8)

xhk 

x f

i i

i h
k

f
i h

i

Б) стандартното отклонение:
k

(9)

shk 

 (x  x
i

ih

hk

)2 fi

k

f
ih

i

В) функцията на разпределение:

(10)

Fhk ( xi ) 

xi  0, 5



1
shk 2





( u  x hk ) 2

e

2
2 s hk

du

Г) емпиричната кумулативна честота:
(11)

ch ( xi )  f h  f h 1  ...  fi

Д) теоретичната кумулативна честота:
(12)

Fhk ( xi ).ch ( xk )

Е) стандартното отклонение на остатъците:
k

(13)

 F

 hk 

i h

hk

( xi ).ch ( xk )  ch ( xi )

2

k  h 1

Ж) апостериорната вероятност на модела:
(14)

Phk 

1



k  h 1
hk

2. След което трябва да се направи 3D графика с h , k и Phk . И от графиката
да разберем кой е най-вероятният модел.
3. Да кажем, че най-вероятният модел е при h  m1 и k  m2 . Тогава трябва да
отстраним значенията на признака от m1 до m2 , включително.
4. Повтаряме цялата процедура за оставащите значения на признака. И т.н., и
т.н. …
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Abstract: Higher education is a main factor in the competitiveness of nations
and rises the competition and innovation in the internal markets. In order to
achieve their goals HEIs need strategic planning and do need to successfully
track their progress towards the set goals. This means that we need metrics
which should measure the organizational performance at the institutional level
and be used inside the organization to support the strategic process. The aim of
the article is to suggest a framework for the evaluation of the HEI performance
using the key performance indicators concept.
Key words: key performance indicators, higher education institutions,
performance assessment.
JEL Classification: I23

1. Introduction
Higher education contributes to the economic and social development. It trains a
highly skilled workforce, as well as people with vast knowledge and enriched culture.
Higher education is the engine that drives the economy and the vaccination against
the worst effects of globalization (Creech, 2000; Brodjonegoro, 2009). Further, higher
education affects every area of national development and deserves requisite attention
(Chauhan, 2008).
Higher education is a main factor in the competitiveness of nations and rises the
competition and innovation in the internal markets. The ability of a nation to develop an
excellent education system and to improve knowledge in the labor force through training is
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vital to competitiveness1. Thus, higher education becomes a competitive advantage in the
global economics and the European Union realizes this fact.
According to the European Vision for the Bologna Process “In the decade up to
2020 European higher education has a vital contribution to make in realising a Europe of
knowledge that is highly creative and innovative” 2. This vision will be achieved by mutual
efforts at EU, governmental and institutional level. As far as the higher education
institutions are concerned, we could note the difficulties in measuring their performance as
organisations providing educational services.
One of the widespread metrics of HEIs’s3 performance are the country and
international ranking systems. They provide a comparative analysis of the service quality
of various universities. A small glimpse of the most popular ranking shows that Bulgaria
and its universities don’t do well.
Table 1 presents the 2013 Universitas 21 Ranking of National Higher Education
Systems. Bulgaria is at position 38 far behind many EU countries.

Table 1
2013 Universitas 21 Ranking of National Higher Education Systems

Let us see what the situation is at the institutional level.
The Times Higher Education World University Rankings 2012-2013 powered by
Thomson Reuters is one of the most renowned rating systems. Not a single Bulgarian
university manages to enter the rating.

1

Lineta Ramoniene, Marius Lanskoronskis, (2011) "Reflection of higher education aspects in the conception of national
competitiveness", Baltic Journal of Management, Vol. 6 Iss: 1, pp.124 – 139.
2
Ministers responsible for Higher Education in the countries participating in the Bologna Process, Leuven/Louvain-laNeuve Communiqué, April 2009 http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna .
3
Higher education institution.
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The same result is achieved when we try to search for a Bulgarian university in the
QS World University Rankings 2013 – no HEIs from Bulgaria manage to score enough to
be presented in the rating.
The situation with the University Ranking by Academic Performance 2012 is
somewhat better – there are three Bulgarian universities out of 2000. The best position is
held by Sofia University St Kliment Ohridski (number 788 – the only Bulgarian university in
top 1000).
The same university also appears in another ranking system – Ranking Web of
Universities 2013. The position is 610 and there are no other Bulgarian universities in top
2500.
This poor performance of the Bulgarian educational system reveals the problem of
its competitiveness. How could universities improve their situation? A thorough analyses of
the higher education in the country would reveal various issues – financial, research,
quality, practical implications, post-graduation professional realization, etc. From our point
of view, one solution to the problem is the strategic planning and strategy implementation
in Bulgarian HEIs. Many universities deal with their problems ad hoc. While strategy is the
path which leads to the desired position. Therefore, HEIs need strategic planning and do
need to successfully track their progress towards the set goals.
This means that we need metrics which should measure the organizational
performance at the institutional level and be used inside the organization to support the
strategic process.

2. Overview of Performance Measures
Performance is measured through the use of performance measurement, which is a
metric used to quantify the efﬁciency or effectiveness of an activity 1.
We will present the classification given by Matthews (2011). Matthews defines three
groups of approaches towards the measurement of performance.
(1) Performance measures like:
Dashboards

1

Joseph R. Matthews. Assessing Organizational Effectiveness: The Role of Performance Measures. The Library
Quarterly: Information, Community, Policy , Vol. 81, No. 1 (January 2011) , pp. 83-110.
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Some organizations assemble a large number of performance measures аnd
present this information in the form of a dashboard—somewhat similar to an automobile or
airplane instrument panel. In many cases these dash-boards are only made available to
the senior managers in the organization. Unfortunately, the plethora of measures
displayed on the dashboard typically are not carefully selected nor has the organization
attempted to understand whether a causal relationship exists among these performance
measures.
Key Performance Indicators
KPIs are general indicators of performance that focus on critical aspects of outputs
or outcomes (Chan and Chan, 2004). Key performance indicators (KPIs) help an
organization deﬁne and evaluate how successful it is, typically in terms of making progress
toward its long-term organizational goals. Key performance indicators will differ by type of
organization. A university or college might consider the ﬁve-year graduation rate a KPI,
while an academic library might use a collection availability rate as a KPI. The idea is to
select a few KPIs that are reﬂective of organizational effectiveness.
Critical Success Factors
Critical Success Factor (CSF) is the term for an element that is necessary for an
organization or project to achieve its vision. Success factors are those activities and
capabilities that deﬁne the continuing success of an organization.

(2) Process Improvement Initiatives like:
Total Quality Management
TQM focuses on using statistical process control methods to control and improve
processes in organizations. Every process has variation, and tracking the quality of a
process allows for the determination if the variation exceeds the upper and lower natural
process limits.
Self-Assessment Award Models
In the early 1980s, both government and industry began to push for greater
productivity in business operations. The integration of both ﬁnancial and nonﬁnancial
approaches has guided the development of the quality award models for managers to
assess their business excellence. The best-known models emerged in the late 1980s and
early 1990s and were developed for the Malcolm Baldrige National Quality Awards
111

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 1(8)/2013

ISSN 1314-0582

(MBNQA) and the European Foundation for Quality Management (EFQM) Award. Other
countries, Australia and Canada, for example, have named their quality awards.
More complex (3) performance measurement frameworks emerged like the
Performance Pyramid (the Strategic Measurement Analysis and Reporting Technique,
Lynch & Cross, 1991), the Service Performance Framework, Results and Determinants
Matrix (Fitzgerald, Johnston, Brignall, Silvestro & Voss, 1991), the Three Rs of
Performance (Montague, 1997), the Strategic Triangle (Moore, 1997), the Performance
Prism (Neely, Adams & Kennerley, 2002), the Big Picture, developed by the Scottish
Council for Voluntary Organizations, the Balanced Scorecard by Kaplan and Norton.
After assessing the current situation in the Bulgarian HEIs we consider that using
the KPI is the most suitable approach to track university progress towards its long-term
goals. KPI can be easily implemented and cover all important aspects of the specific
activity of HEIs.
Next we will present a comprehensive framework of key performance indicators
which can be used in the strategic planning of the universities.

3. The KPI Implementation Process in Higher Education Institutions
In reality, the performance of this sector is quite different from others and in a
knowledge-based economy is characterized by such as the quantity and quality of the
expert human resources, entrepreneur human resources, basic research, applied
research, research and development, evaluation research, action research, knowledge
creation, accumulation, sharing, utilization and internalization for industries, and social and
national responsibilities1.
Therefore, planning an effective performance measurement framework containing
the selection of appropriate measures and approaches for analyzing results is critical to
aligning an organization’s operations with its strategic direction2.
First of all we should understand the needs of the different stakeholders of a HEI
(Figure 1). This is important because an organization cannot compete successfully if it
doesn’t consider all mutual and opposing interests involved in its activity.

1

Mouritsen, J., Larsen, H.T. and Bukh, P. (2005), “Dealing with the knowledge economy: intellectual capital versus
balanced scorecard”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6 No. 1, pp. 8-27.
2
Purbey, S., Mukherjee, K. and Bhar, C. (2007), “Performance measurement system for healthcare processes”,
International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 56 No. 3, pp. 241-51.
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Figure 1. Stakeholders of a HEI

Clarification regarding the stakeholders’ needs:
Government – increasing national competitiveness; higher employment rate.
Ministry of Education – implementing its policies; better graduation rates; higher
percentage of Bachelor and Master Degrees.
Scientific research institutions – more research projects; joint-research; practical
implication of the research results.
Employers’ organizations – qualified employees for the sector.
Media – access to information about the university.
Professional associations – active participation by university lecturers.
Society – quality education.
Students and their families – wide choice of universities and subjects; affordable
education; quality education; better work perspectives.
Schools – cooperation; students’ admission.
Potential employers – well-prepared specialists; adaptable workforce.
Public HEIs – higher subsidies; more places for students.
Private HEIs – equal conditions for competition.
Lecturers – higher salaries; academic promotion; new subjects; research, project
and consulting opportunities.
HEI personnel – higher salaries; job security; job recognition.
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After the identification of the specific goals of all stakeholders we can develop the
KPI implementation process.

Figure 2. KPI implementation process

Firstly, we need to set the goals in each of the general university activities. The
KPIs derive from these goals. KPI should be SMART (Specific, Measurable, Achievable,
Relevant and Time based). Prior to calculating the KPI we need to collect both external
and internal information which should be organized into databases. The calculated KPIs
are allocated to the selected users via the management information system. The indicators
are used to measure the results against the goals of the university. This process helps us
to determine the needed improvements and, as a result, to start redefining the business
processes and goals.

4. KPI in Higher Education Institutions
In this section of the article we will present a framework for evaluation of KPI in
HEIs. We use key performance indicators for higher education institutions, developed by
Craig Kennedy1 (SAP Community Network) and the UK Performance Indicators (UKPIs)
for higher education (HE)2.
A. Academic Perspective
A.1. Objective: Student Success: Recruit, retain, and graduate the best students
A.1.1. KPIs: Student Recruitment Metrics:
Freshman Inquiries
1

Kennedy, C. Higher Education Key Performance Indicators. SAP Community Network, 2010.
http://wiki.scn.sap.com/wiki/x/8Q8oCw
2
Performance Indicators in Higher Education in the UK. Higher Education Statistics Agency. 2013.
http://www.hefce.ac.uk/pubs/rereports/year/2013/ukpireview/#d.en.85232
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Freshman Conversion
Freshman Applications
Freshman Selectivity
Freshman Accepted
Freshman Yield
Freshman Enrolled
Exams Score Quality
Top 10% Rank in Class
Discount Rate
% of Financial Need Met
A.1.2. KPIs: Graduation Metrics:
Degrees Conferred
% of Students Gaining Employment within X Months
A.1.3. KPIs: Retention Metrics:
4-Year Graduation Rate
5-Year Graduation Rate
6-Year Graduation Rate
1-Year Retention Rate
2-Year Retention Rate
3-Year Retention Rate
Return after a Year out
A.1.4. KPIs: Graduate Student Metrics:
# of Research Assistants
Graduation Quantitative Score
A.2. Objective: Provide Quality Academic Programs and Support Services
A.2.1. KPIs:
% of Course Sections with an enrollment of 20 or less
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% of Course Sections with an enrollment of 50 or more
Passing Rate for National Licenses or Exams (e.g. Nursing, Pharmacy, Law, etc.)
Academic Support Spending per Student Headcount
Instructional Spending per Student Headcount
Student Participation in Study Abroad
Faculty-to-Student Ratio
A.3. Objective: Attract and retain outstanding faculty/staff
A.3.1. KPIs:
Average Faculty Salary and Benefits
Employee Satisfaction
Faculty Tenure Rate
Number of Endowed Chairs and Professorships
Staff Turnover Rate
Staff participation in central HR training
B. Financial Perspective
B.1. Objective: Optimize Expenditures
B.1.1. KPIs:
Administration Spending per Student
Departments Exceeding Budget
Number of Financial Shadow Systems
Complete All Capital Projects On-time
B.2. Objective: Remain Compliant
B.2.1. KPIs:
Audit Findings
Cost of Compliance as % of Budget
Safety Violations
Time to Close Fiscal Year (in Weeks)
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Violations of Regulations
C. Research Perspective
C.1. Objective: Provide Adequate Research Facilities
C.1.1. KPIs:
New Lab Space Available for Research
Laboratory Safety Violations
Sq M of Incubator Space
Laboratory Equipment
C.2. Objective: Increase Faculty Scholarly Activities
C.2.1. KPIs:
Members of National Academies
Number of Publications or Performances in National Outlets
Number of Citations
# of Tenured Faculty
C.3. Objective: Research output
C.3.1. KPIs:
Proportion of PhDs Awarded Per Proportion of Academic Staff Costs
Proportion of PhDs Awarded Per Proportion of Funding Council QR Funding
Allocation
Proportion of Research Grants and Contracts Awarded Per Proportion of
Academic Staff Costs
Proportion of Research Grants and Contracts Awarded Per Proportion of Funding
D. Facilities Perspective
D.1. Objective: Improve Campus Life
D.1.1. KPIs:
# of Public Safety Officers
% of Accommodated Students
Campus Wireless Network Coverage
117

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 1(8)/2013

ISSN 1314-0582

Supportive Campus Environment
Number of Students Graduating Late Due to Course Availability
D.2. Objective: Provide Adequate Teaching Facilities
D.2.1. KPIs:
# Students per Room
% of Multimedia Enabled Rooms
D.3. Objective: Support superior athletics
D.3.1. KPIs:
Graduation Rate for Freshman Student Athletes
Placement in Cups
Student Participation Rate in Intramural Athletics or Sports Clubs
Sports Equipment Renewal

D.4. Objective: Improve information resources
D.4.1. KPIs:
# of Books and Periodicals
# of Online Databases
# of Software Licenses
E. Sustainability Perspective
E.1. Objective: Promote and Enhance Sustainability
E.1.1. KPIs:
Reduce CO2 Emissions to Target
% of Space LEED Certified
% Spend with "Sustainable" Vendors
Reduce Electricity Spending
E.2. Objective: Support Integrity and Service to Community
E.2.1. KPIs:
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Community Perception Survey Score
Funding for Public Services Initiatives
Student Awareness of Code of Ethics
E.3. Objective: Widening participation of under-represented groups
E.3.1. KPIs:
Percentage of Undergraduate Students from State Schools or Colleges for Young
Full-Time Undergraduate Entrants
Percentage of Undergraduate Students from Specified Socio-Economic Classes
for Young Full-Time Undergraduate Entrants to Higher Education
Percentage of Undergraduate Students from Low-Participation Neighbourhood
Provided Separately For Young and Mature Undergraduate Entrants, both Full-Time and
Part-Time
Percentage of All Undergraduate Students Who Are In Receipt of Disabled
Students’ Allowance Provided Separately For Full-Time and Part-Time Undergraduates
Each HEI could add more perspectives, objectives and KPIs in accordance with its
specific needs.
Another framework for KPIs in HEIs is the 2012 Baldrige Education Criteria
Navigator1, which includes seven major categories: Leadership; Strategic Planning;
Customer Focus; Measurement, Analysis, and Knowledge Management; Workforce
Focus; Operations Focus; Results. The suggested criteria are rather general and need
more concretization.
We should note that each KPI framework should be carefully implemented in a HEI
because of certain specific problems. The latter are thoroughly described by Cameron
(1978):
First, it is difficult to specify con- crete, measurable goals and outcomes.
Second, the evaluation of institutional effectiveness engenders skepticism and
defensiveness in the academic community.
Third, the financial concerns of colleges and universities have led to research on
efficiency rather than on effectiveness.

1

http://www.baldrige21.com/Baldrige_Education_Criteria.htm
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Finally, even the applicability of the concept of organizational effectiveness to
colleges and universities has been questioned, as by writers who have applied the terms
"organized anarchy" or "loosely coupled system" to colleges and universities (Cohen and
March, 1974; Weick, 1976).

5. Conclusion
The suggested framework could be easily implemented in the strategic
management process of the higher education institutions in Bulgaria. It offers a
comprehensive instrument to measure performance at the university, faculty or
departmental level. The implementation process should be aligned with the specific goals
of the organization and should address the main areas which are to be monitored.
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Същност и предимства на електронното обучение в процеса на
усъвършенстване на човешките ресурси
докторант Даниел Панчев, УНСС

Essence and advantages of e– learning in the process of human
resources improvement
Daniel Panchev, PhD candidate, UNWE

„Двете големи уравнения в живота са
интернет и образование”
Джон Чеймъбрс, главен изп. директор,
Cisco Systems

Резюме: В ерата на информационното общество ученето през целия
живот се превръща в необходимост. Развитието на информационните
и комуникационни технологии (ИКТ) подпомагат продължаващото
професионално

обучение

на

човешките

ресурси

с

помощта

на

съвременните технологии. Терминът “електронно обучение” придобива
глобален характер като основната му цел е чрез Интернет и ИТ
технологии да се подобри качеството на обучение на служителите в
организациите

като

се

улесни

достъпа

до

ресурси,

обмен

на

информация и сътрудничество. Предмет на настоящия доклад е
същността на електронното обучение, предимствата от прилагането
му, както и типовете системи, чрез които то се осъществява.
Ключови думи: Електронно обучение, човешки ресурси, смесено
обучение

Abstract: In the era of the information society Lifelong learning becomes a
necessity. Development of information and communication technologies (ICT)
support the continuing vocational training of human resources with the help of
modern technologies. The term “e-learning” is becoming global as its main
122

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 1(8)/2013

ISSN 1314-0582

purpose is by Internet and IT technologies to improve the quality of training of
the employees in the organizations by facilitating access to resources , sharing
information and collaboration. This subject of this report is the essence of elearning, the advantages of its apply, as well as the system types, through
which it takes place.

1.

Въведение

През последното десетилетие електронното обучение придобива все поголямо значение и нарастваща популярност. То става по-актуално и поради
световната икономическа криза, която принуждава все повече организации да
съкращават разходите като започват първо от тези за обучение. Същевременно, за
да могат да оцелеят в днешната динамична и бързо променяща се външна среда, за
да са равностойни на конкурентите в бранша, организациите трябва да залагат на
непрекъснато осъвременяване на знанията и развиване на уменията на своите
служители. Мнозина работодатели виждат постигането на тази цел при силно
ограничения финансов ресурс чрез въвеждането на електронно обучение.

2.

Същност на електронното обучение

Въпреки, че понятието „електронно обучение” (е-learning) стана популярно у
нас през последните 10-15 години, то не е ново за света. Тази концепция се появява
още през 80-те години под името „компютъризирано обучение”. Съществуват много
и различни определения за електронно обучение (на англ. език термина е “elearning). Според Oxford English Dictionary то е “обучение, ръководено с помощта на
електронна медия.1 Блога за електронни обучения “Знам и мога” дава следната
дефиниция : “форма на обучение, която се отъждествява с предаване на знанието
по електронен път”2 . Според американската асоциация за обучение и развите ,
която е най – голямата професионална организация за обучение и развитие с
повече от 70 000 членове в около 100 страни по света, електронното обучение
обхваща широк набор от приложения и процеси като например web – базирано
обучение, компютърно базирано обучение, виртуални класни стаи и дигитално
сътрудничество. То включва доставянето на съдържание чрез Интернет, Интранет

1
2

http://www.oxforddictionaries.com
http://elearningbg.wordpress.com/
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/Екстранет (LAN/WAN), аудио и видео запис, сателитно предаване, интерактивна
телевизия и CD-ROM. Това е едно твърде технологично определение. По- точно
определение дава United Kingdom’s Chartered Institute of Personnel and Development
(CIPD), според който това е „обучение, което е предавано чрез използването на
електронни технологии за постигането на определена образователна цел в
организациите”. На база всички по-горе споменати дефиниции можем да обобщим,
че електронното обучение е един подход за обучение и развитие : сбор от учебни
методи,

използващи

цифровите

технологии,

които

дават

възможност

за

разпространение и подобрение на обучението.
Електронното обучение има три съставни части, а именно базова технология,
съдържание и дизайн на обучението (Виж фиг.1). Хората са склонни да се фокусират
на първата компонента– технологията, но другите две също не трябва да се
пропускат.

Фиг. 1. Трите съставни части на електронното обучение

3.

1

Видове

Електронното обучение може да се класифицира по много показатели, но най
- често споменаваните видове са три : синхронно, асинхронно и смесено (blended еlearning). Най-лесно можем да ги разграничим, отговаряйки на въпросите кога и как
се извършва обучението.

1

Fee, K. Delivering e-learning. A complete strategy for design, application and assessment, 2009
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Синхронното обучение имитира реалното обучение, което означава, че
учебния процес се случва в реално време, а преподавател и обучавани са свързани
посредством аудио, видео връзка или виртуална класна стая. Този вид електронно
обучение е най – близък до традиционната класна стая. То е много повъздействащо, но същевременно съществуват и определени рискове. Например
прекъсване на връзката би довело до пропускане на важна информация от страна
на обучаваните служители.
Примери за синхронно обучение са :


уебинари



аудио/ видео конференция



виртуална класна стая (virtual classroom)



дистанционен коучинг

Асинхронното обучение позволява достъп на обучавания до предварително
подготвен учебен материал в удобно за него време. Той може да разглежда и
усвоява информацията във време и със скорост, която си избере и да комуникира с
обучителя и останалите курсисти чрез е-мейл, чат или съобщение във форуми. При
този вид електронно обучение липсва висока степен на интерактивност и присъствие
на тренера, но предимството е, че учиш на свои собствени обороти. Освен това
системите за асинхронно обучение не са толкова скъпи както при синхронното.
Примери за асинхронно обучение са :


материали за самоподготовка в Internet или на CD-ROM



записани аудио или видео презентации



работни помагала

Смесеното

обучение

представлява

комбинация

от

асинхронното

и

синхронното обучение. Произхода на термина е от САЩ като и до днес се среща под
различни наименования като “смесено обучение”, “комбинирано” и “хибридно
обучение” и др. Няма и единна дефиниция. Според някои специалисти по своята
същност то представлява комбинация от съвременни приложения на педагогиката,
която се осъществява чрез смесени визуални и физически ресурси. Други автори го
определят като използване на ресурси, които комбинират електронното обучение с
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други образователни средства като елементи на самообучение. Изследователи
предимно от Северна Америка използват понятието хибридно обучение, като те
също имат предвид интегрирането между електронното обучение и традиционните
методи.

4.

Предимства на електронното обучение

Между предимствата на електронното обучение може да посочим :1 2 3:
1.

Служителите сами определят темпото си на учене. Използваните

платформи са гъвкави и позволяват индивидуални настройки, свързани с
изискванията на организацията и спецификата на обучението.
2.

Електронното обучение използва различни интерактивни техники които

позволяват представяне на информацията по един много по –интересен и
заинтригуващ начин. Платформите позволяват включването на различни аудио,
видео, музикални файлове, презентации, анимации и др.
3.

Благодарение на интерактивността, която има при електронното

обучение, се постига по-голяма концентрация и запомняне на информацията.
Според изследователи при електронното обучение служителите възприемат до 50%
по-бързо материала в сравнение с всички други форми на обучение.
4.

Спомага за значително намаляване на разходите за обучение в

организациите, особено в днешните трудни времена. Например през 2009г.
McDonald’s UK обявява, че използването на електронно обучение е довело до над 1
милион паунда икономии за 1 година. McDonald’s UK посочват също така, че са
намалили разходите за обучение с близо 50% след преминаването към електронно
обучение.

Друг

пример

е

компанията

„Бритиш

Тобако”,

която

обявява,че

благодарение на своя проект за електронно обучение Dare2Share очаква да спести
повече от 8 милиона паунда годишно от служителско време и пътни разходи.
5.

Обучаемите не са ограничени от времеви и териториален аспект.

Обикновено фирмите имат свои офиси в различни градове. Събирането на
служителите на едно място (например обучителния център на организацията) е

1

http://elearningbg.wordpress.com/
http://www.howstuffworks.com/elearning4.htm
3
http://elearningbrothers.com/the-advantages-of-elearning/
2
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изключително трудно. Електронното обучение дава възможност за обучение без
тези хора да са физически заедно.
6.

Възможност за обучение на големи групи хора за кратко време.

7.

Може да се провежда многократно без допълнителни разходи за

организацията
8.

Дава

възможност

за

навременна

обратна

връзка

към

администраторите. Обучаващите се могат споделят впечатленията си от курса:
какво им е харесало, има ли нещо, което не им е допаднало, коментари и препоръки.
9.

Електронното обучение намира широко приложение – от технически

обучения, през продуктови такива (запознаване с нов продукт или услуга), та дори и
до т. нар. „обучения за меки умения” (например Обслужване на клиенти, Търговски
преговори и др.)
10.

Лесна актуализация на учебното съдържание. Новия материал просто

се качва на сървър. Друг вариант е при запис на дискове, което излиза отново поевтино от разпечатването на материали на хартия.
11.

Унифицирана информация, достигаща до всички включени служители.

Електронното обучение елиминира проблеми, свързани с различни обучители, които
преподават различно една и съща материя.
12.

Електронното обучение позволява провеждането на тестове за големи

групи от хора.
13.

По-малко “рисково” за изява на обучаемите. Много от обучаващите се

служители се притесняват да не се изложат/ да не сгрешат нещо по време на
присъствени обучения (in-house trainings). Електронните платформи елиминират
притеснението от провал пред групата. Това предимство е много ценно, когато се
правят обучения за “меки умения” (soft skills) като лидерство и вземане на решения.

5.

Системи за електронно обучение

В световната практика има три основни вида системи за електронно обучение
1

:

1

Ianos Schiller, E. E-learning, essential component of the new economy. Seria Economie 4/2010,
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Learning Management System (LMS) – представлява софтуерна

разработка, която позволява представянето и управлението на обучителни ресурси
до големи групи потребители. Системата е web базирана и всички участници в
обучението имат достъп до нея on-line.


Learning Content Management System (LCMS) – тя е опростена и

съвременна разработка на база LMS. За разлика от първия вид, където
администратора на системата трябва да има значителни познания по програмиране,
то при LCMS тези знания не са належащи, а платформата е с приятелски интерфейс
за по -лесно обновяване, добавяне и редактиране на обучителни ресурси.


Course Management System (CMS) – софтуерна разработка, която

позволява създаването, запазването, търсенето и доставяне на курсове от
централна база данни
Системите за електронно обучение дават възможност за контрол върху
усвояването и разбирането на административните процедури и получените
специализирани знания, чрез разработени тестови системи и получаване на
необходимата за анализ статистика.
Една от най – популярните платформи е Moodle (от modular object-oriented
dynamic learning environment). Тя представлява продукт с отворен код, разработен от
Мартин Догиамас през 90-те години на миналия век. Изключително лесна за
ползване и навигиране, с преведен на български интерфейс, тя включва следните
основни функции :
- да записва/отписва курсисти
- да публикува всякакви материали
- поддържа форуми
- обратна връзка чрез анкетни проучвания
- обмен на информация
- обмен на съобщения (messaging)

128

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 1(8)/2013

ISSN 1314-0582

Фиг. 2 Интерфейс на платформата MOODLE

Използвани източници:
1. Хаджиев, К, Надя Маринова. Е-learning – съвременна форма за повишаване
на знанията и уменията на мениджърите. Народностопански архив бр. 1/2009
2. Ianos Schiller, E. E-learning, essential component of the new economy. Seria
Economie 4/2010,
3. Fee, K. Delivering e-learning. A complete strategy for design, application and
assessment, 2009
4. http://www.oxforddictionaries.com
5. http://elearningbg.wordpress.com/
6. http://www.howstuffworks.com/elearning4.htm
7. http://elearningbrothers.com/the-advantages-of-elearning/
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Развитието на лидерските умения чрез активни методи
Кремена Станчева, Ангел Марчев, мл., Ангел Марчев

Developing leadership skills through active methods
Kremena Stancheva, Angel Marchev Jr., Angel Marchev

Резюме: Целта на настоящата статия е да се изясни как влияе
тиймбилдинга

върху

развитието

на

лидерските

умения

на

участниците в тях, както и върху ефекта на сплотяване в екипа.
Проведени са експерименти с реални участници в тиймбилдинг и са
набелязани основните изводи..
Ключови думи: Емоционална интелигентност, лидерски умения,
тиймбилдинг

Abstract: The goal of this paper is to show how the teambuilding activities
influence the development of the leadership skills of the participants, as well as
for better team work. Experiments are conducted on real participants ina
teambuilding activities and the main conclusions are outlined.
Key words: Emotional intelligence, leadership skills, teambuilding

Лидерство и емоционална интелигентност
Даниел Голман пръв въвежда термина „емоционална интелигентност",
представяйки го пред широката аудитория в едноименната си книга от 1995 година,
и пръв прилага тази концепция в бизнеса. Изследвайки над 200 големи
международни компании, авторът достига до прозрението, че традиционно
свързваните с лидерството качества (напр. интелигентност, твърдост, решителност
и далновидност) са препоръчителни, но не и достатъчни за постигането на успех.
Истински ефективните лидери се отличават със своята висока степен на
емоционална интелигентност, чиито компоненти са самопознание, мотивация,
емнатия, самоанализ и социални умения [1].
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Тези така наречени „меки" качества може да изглеждат неподходящи за една
бизнес среда, но Голман открива пряка зависимост между емоционалната
интелигентност

и

конкретно

измеримите

резултати

в

бизнеса.

Темата

за

емоционалната интелигентност продължава да разпалва дебати в бизнес средите
през последните години. И все пак Голман остава еталон в тази област с подробното
си описание на всеки отделен компонент на емоционалната интелигентност и с
коментарите как тя може да бъде разпозната у потенциалния лидер, какво е
отношението й към изпълнението на работата и как може да бъде постигната.
Широко разпространеното схващане е, че разпознаването на лидери в
индивидите с „правилни заложби" е повече изкуство, отколкото наука. А и
блестящите лидери имат свой характерен начин на поведение. Някои са тихи и
склонни към аналитичност, докато други раздават заповедите си крещейки.
Различните ситуации изискват и различен тип лидерство. Когато става въпрос за
сливане на две компании, се търсят хора с добри умения за водене на преговори.
Нестабилното състояние на фирмата пък изисква налагането на авторитарен
лидерски стил.
Определение
Способност да разпознаваме и разбираме
настроенията, чувствата и мотивите, както и
ефекта им върху другите
Способност да овладяваме, или пренасочваме
разрушителни импулси и настроения; Склонност
да се изчака с преценката - първо се мисли,
после се действа

Отличителни белези
Самочувствие; Реалистична
самооценка; Самоирония

Мотивация

Страст да се работи независимо от парите и
статуса; Склонност целите да се преследват с
енергия и постоянство

Силна потребност от
постижения; Оптимизъм въпреки
несправяне със задачите;
Привързаност към организацията

Емпатия

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

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

Самопознание
Самоконтрол

Надеждност и почтеност;
Комфорт при неопределени
ситуации; Отвореност към
промените

Социални умения

Професионализъм в управлението на
Ефективност при извършване на
отношения и изграждането на мрежи от
промяна; Убедителност; Вещина
контакти; Способност за намиране на общи теми в изграждането и ръководенето
и разбирателство с околните
на екипи
Таблица 1. Петте компонента на емоционалната интелигентност на работното място

В крайна сметка Даниел Голман стига до заключението, че повечето ефективни лидери си приличат в едно много важно отношение. Всички те притежават
висока

степен

на

т.нар.

емоционална

интелигентност.

Според

академични

изследвания лидерството е поне 90% емоционална интелигентност. Тя няма нищо
общо с коефициента на интелигентност и техническите умения. Свързана е основно
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с „праговите способности" и е основно изискване за входящо ниво при по-високите
управленски позиции. И други изследвания сочат, че емоционалната интелигентност
е от определящо значение за доброто лидерство. Без нея индивидът няма да се
превърне в добър лидер дори да е преминал през най-доброто обучение, да
притежава остър аналитичен ум и безкраен запас от добри идеи. В следващите
страници

ще

разгледаме

всеки

един

от

компонентите

на

емоционалната

интелигентност поотделно.

Методологически особености на изследването.
1.

Набиране на данни

Изследването е проведено по време на разиграване на делови игри в
семинарните занятия на бакалаври 3 курс редовно обучение по дисциплината
„Делови игри в управлението” в Университета за Национално и Световно
Стопанство, град София през май 2013 година. Изследването включва провеждане
на тиймбилдинг с конкретна група изследвани лица - студенти, разпределени по
екипи, наблюдение на поведението им, събиране и анализ на информация чрез
анкетни карти.
Емпиричните данни, използвани в изследването, са събрани посредством:
Анкета преди началото на тиймбилдинг игрите. Тя е съставена от пет

въпроса.

Първите

два

въпроса

имат

за

цел

да

се

установи

какви

са

взаимоотношенията във всеки един екип преди участието им в тиймбилдинга.

Трети и четвърти въпроси са насочени към откриване на участниците, които
се разпознават като лидери в екипа си. Респондентите трябва да посочат и на двата
въпроса имената на членовете, на които считат, че могат да разчитат и че могат да
допринесат най-много за постигане на целите по време на тиймбилдинга.
Последният въпрос от предварителната анкета предлага на респондента 10
твърдения,

взаимствани

от

професионални

тестове

за

изследване

на
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емоционалната интелигентност (по две твърдения за всеки един компонент на
емоционалната интелигентност). Чрез отговорите на този въпрос се цели да се даде
цялостна оценка на качествата, които всеки един респондент притежава.

-

Заключителна анкета след приключването на тиймбилдинга. Съставена

е от шест въпроса. Въпросите 1, 2, 3, 4 и 5 по същество повтарят първата анкета и
целят да проследят промяната във взаимоотношенията вътре във всеки един екип.
Чрез въпрос 6 се събира информация какви умения е проявил всеки участник по
време на тиймбилдинга.

Набирането на данни преминава през следните стъпки:
а) Встъпителна част, провеждане на общ инструктаж за деловите игри и разделяне
на участниците по екипи;
б) Раздаване на анкетна карта и попълването й от страна на участниците;
в) Провеждане на инструктаж преди началото на играта;
г) Разиграване на играта;
д) Обявяване на резултатите от играта и провеждане на дискусия;
Стъпките в), г) и д) са проведени 11 пъти, а при игрите „Запознаване с листчета”,
„Невидимото въже” и „Вафлата” са проведени само точки в) и г), тъй като играта
„Запознаване с листчета” има функция на встъпителна игра за „разтопяване на
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ледовете”, а игрите „Вафлата” и „Невидимото въже” играят роля на загряващи игри,
които не целят постигането на определени резултати;
е) Провеждане на заключителна дискусия след приключването на тиймбилдинга;
ж) Раздаване на заключителната анкета и попълването й от страна на участниците.

2.

Особености на изследването

Основното допускане за настоящето изследване е, че участниците се
разделят на две основни групи: лидери са тези, които е разпознават от екипа си като
най-благонадеждни за постигане на целите, а нелидери са тези участници, които
най-слабо се разпознават.
За сформирането на отделните екипи, студентите са разпределени по такъв
начин, че да се познават възможно най-малко с останалите участници и по
възможност да не са работили заедно в екипи по задания по време на следването
си. Когато участниците в екипите се познават по-малко, то пред тях могат да
възникнат

трудности

при

сработването,

при

намирането

на

начин

да

си

взаимодействат успешно и от тях се изисква да демонстрират редица умения за
работа в екип: комуникативни умения, умения за вземане за решения, такива за
разрешаване на конфликти, мотивационни и други. При тези условия се очаква полесно да се види ефектът на сплотяване в екипите, както и да се разпознаят полесно лидерите.
3.

Използван инструментариум

В настоящето изследване използваният инструментариум включва обработка
и анализ на данни, представени чрез графики и схеми с помощта на програмата
“Microsoft Word” и на вградените функциите на програмата “Microsoft Excel” –
функциите AVERAGE, SUM, SORT, COUNTIF както и функциите за изобразяване на
графики.

Обобщаване и анализиране на данните от анкетите
1.

Представяне на данните в удобен за анализ вид

Коректно попълнените анкети по време на предварителната анкета са 99 на
брой, а по време на заключителната - 96. Това се дължи на факта, че тиймбилдинга
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е с продължителност от 2 дни (18 и 19 май) и има малка промяна в състава на
участниците.
За улеснение при обработката на данните, те се въвеждат в таблици чрез
програмата “Microsoft Excel”. За всеки екип се прави отделна таблица, тъй като е
необходимо да се проследи развитието на всеки екип по отделно. На Снимка 1 е
показана една от тези таблици – с резултатите на екип А от предварителната
анкета. По редове са показани респондентите с техните отговори.

Снимка 1. Таблица с данни от предварителната анкета сред екип А

За целите на изследването получените данни се налага да бъдат обработени.
Словесните данни във въпроси 3 и 4 са изнесени в самостоятелни таблици
(социометрични таблици) и заменени с цифрите 0 и 1 спрямо това дали е посочен
дадения отговор, респ. член на екипа (Снимка 2). Респондентите и техните отговори
са показани отново като редове, като всеки ред посочва колко души посочва всеки
един респондент, а всяка колона - колко пъти един участник е бил посочен като
надежден член на екипа. За по-голяма прегледност на резултатите за всеки екип на
базата на социометричните таблици се съставят и социограми, на които ясно се
виждат групите на лидерите и нелидерите, както и връзките между участниците
(фиг. 1).
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Снимка 2. Социометрична таблица.

Фиг.1. Социограма на екип А след предварителната анкета

След определянето на състава на групите на лидерите и нелидерите се
съставят две таблици, които обединяват данните само на лидерите, респ. на
нелидерите.
2.

Анализ на данните от предварителната анкета

След обработка на данните, получени от предварителната анкета, се
получиха следните резултати:


Чрез отговорите на въпросите

3 и 4 се добива информация кои

участници се разпознават като лидери и кои не. Високият коефициент на корелация
между отговорите от двете социометрични таблици позволява те да се обединят в
една такава. За визуализирането на социограмите се използва средно аритметична
оценка от двете таблици, без това да води до изкривяване на резултатите. Във
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всеки един екип се забелязва поне един изявен лидер, като в два от екипите той е
само един и е със значително по-висока оценка от другите участници (фиг. 2 и фиг.
3).

Фиг.3. Социограма на екип С.

След

обработването

Фиг.3. Социограма на екип Е.

на

социометричните

таблици

и

социограмите

(Приложение 3) става ясно и разпределението на участниците в двете основни
съвкупности – лидери и нелидери. Общият брой на лидерите преди началото на
тиймбилдинга е 21, а този на нелидерите – 50 (Фиг. 4).

Фиг.4. Разпределение на участниците по съвкупности



Анализът на резултатите от въпрос 5 се извършва по съвкупности – на

лидерите, нелидерите и общо. Отговорите на всяко едно твърдение получават
количествена оценка от 1 до 5 в зависимост от нивото на емоционална
интелигентност, на което отговарят. По този начин данните се представят в лесен за
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обработка вид и посочват ясни резултати. За всяка една група се прави средна
оценка на събраните данни. Резултатите се трансформират в проценти и се
отразяват в графики. На Графика 1 са изобразени отговорите на твърденията по
съвкупности.

Графика 1.

Това, което може да се забележи от графиката, е, че съвкупността на
лидерите показва по-високи резултати от останалите. Поради това и общото ниво на
емоционална интелигентност при тази съвкупност е по-високо (Графика 2).

Графика 2. Съпоставка на общата оценка по съвкупности



Основна задача на изследването е да се проследи влиянието на

тиймбилдинга върху взаимоотношенията в екипите. Като начало трябва да се
разбере какви са те преди началото на тиймбилдинга. За това служат въпроси 1 и 2.
Екипите преминават през всички делови игри в непроменен състав. Поради тази
причина резултатите са разделени по екипи. Всеки един респондент отговаря на
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въпросите до колко познава характера на участниците в екипа си и как определя
взаимоотношенията в екипа към дадения момент. Оценките, които могат да бъдат
поставени, са от 1 до 10 като 10 е най-високата. За всеки екип се прави средна
оценка по двата въпроса. Резултатите са представени на Графика 3. На Графика 4 е
показано колко пъти е посочен всеки един от отговорите общо от всички участници,
както и средните стойности за всички изследвани лица.

Графика 3. Средна оценка на резултатите от въпроси 1 и 2 от предварителната анкета по екипи.

Графика 4. Резултати от въпроси 1 и 2 от предварителната анкета.
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Анализ и съпоставка на данните от заключителната анкета

Изследването се базира на съпоставка между началните и крайните резултати
в екипите, за да може да се проследи ефекта на тиймбилдинга върху развитието на
лидерските умения, както и ефекта на сплотеността.. Събрани са 96 коректно
попълнени анкети.


Обработката на данните на въпроси 1 и 2 от заключителната анкета

преминава през същата последователност, както и при тези от предварителната. На
Графика 5 са представени средните оценки по екипи, а на Графика 6 – колко често е
посочен всеки един от отговорите сред участниците, както и средните оценки за
всички респонденти.

Графика 5. Средна оценка на резултатите от въпроси 1 и 2 от заключителната анкета по екипи.

Графика 6. Резултати от въпроси 1 и 2 от заключителната анкета.

Забелязва се, че оценките, които се поставят и на двата въпроса, са по-високи
от тези в предварителната анкета. Респондентите са единодушни, че след
преминаването през изпитанията те познават по-добре характера на другите
140

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 1(8)/2013

ISSN 1314-0582

участници в екипа си (Графика 7). Средната оценка на всички отговори се повишава
– от 5,82 (или 58,2%)

до 7,68 (или 76,8%). Отчита се ръст и в оценката на

взаимоотношенията във всеки един от екипите (Графика 8). Средната оценка на
отговорите на всички респонденти респективно също нараства – от 6,72 (или 67,2%)
до 8,72 (или 87,2%).

Графика 7. Съпоставка на резултатите от въпрос 1 от двете анкети.

Графика 8. Съпоставка на резултатите от въпрос 2 от двете анкети.



Отговорите на въпрос 5 дават по-обективна представа за промяната на

взаимоотношенията между участниците (Графика 9).
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Графика 9. Резултати от въпрос 5 на заключителната анкета.

-

Първото твърдение цели да установи в каква степен са се опознали

помежду си участниците в тиймбилдинга. По-голямата част от тях (77%) твърдят, че
със сигурност са се опознали по-добре с членовете на екипите си.

20% от

анкетираните са на мнение, че по-скоро са се опознали по-добре с екипа си. Едва
2% от анкетираните считат, че не са успели да го постигнат.
-

Чрез второто твърдение се цели да се разбере дали отношенията

между участниците са се подобрили на база екип. Почти ¾ от анкетираните (71%) са
на мнение, че са постигнали подобрение на отношенията в екипа, а други 25% от тях
считат, че по-скоро са го постигнали. Едва 4% от анкетираните не могат да
определят дали отношенията са се подобрили.
-

Третото твърдение е, че в екипите има изявени лидери. Чрез него се

цели да се разбере дали респондентите обективно разпознават присъствието на
лидер/и в екипите си (чрез въпроси 3 и 4 от заключителната анкета се откриват
участниците, които се разпознават като такива). Резултатите са представени на
Графика 10. В повечето екипи поне половината от участниците са съгласни или поскоро съгласни, че има изявен лидер. В екипи В и D се открояват известни
колебания в това твърдение.
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Графика 10

-

Четвъртото и петото твърдения целят да проследят активността на

участниците в деловите игри. Почти всички анкетирани (93%) са съгласни или поскоро съгласни, че всички са участвали активно. Отново почти всички респонденти
(96%) оценяват своето участие в тиймбилдинга като активно.


Обработването на отговорите на въпроси 3, 4 и 6 от заключителната

анкета преминава през същите стъпки като при тези от предварителната. След като
се изготвят социометричните таблици резултатите се онагледяват чрез социограми
за всеки един екип (Приложение 4). От социограмите се забелязва, че броят на
връзките между членовете на екипите нараства (фиг. 7). Това е сигурен признак, че
участниците вече се разпознават като екип. По-големият брой на двустранни връзки
говори за подобрение на взаимоотношенията в екипите, за по-голяма групова
сплотеност и за взаимното доверие между участниците.
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Фиг. 7. Социограма на екип А след заключителната анкета

След обработването на данните от въпроси 3 и 4 участниците се разпределят
на две групи – лидери и нелидери (Фиг. 8). Повторното разпределение се счита като
по-обективно, тъй като екипът вече е преминал през редица предизвикателства
заедно, членовете му са се опознали и разпознаването на лидерите вече не се
основава на интуицията на респондента и на ограничеността на познанствата в
екипа.

Фиг. 8. Разпределение на участниците след заключителната анкета
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Въпрос 6 от заключителната анкета, подобно на въпрос 5 от предварителната,
използва 10 твърдения, които са селектирани от професионални тестове за
емоционална интелигентност. Чрез отговорите, които респондентите посочват на
тези твърдения, се определя общата оценка на уменията, които притежават. На
Графика 11 са показани

резултатите на съвкупностите за всеки един въпрос.

Забелязва се, че съвкупността на лидерите показва значително по-високи резултати
от тази на нелидерите. Това не важи единствено за последното твърдение –
„Извинявах се, когато допусна грешка“. Това показва, че при нелидерите това
социално умение е по-силно застъпено. От друга страна, лидерите по-лесно
общуват с непознати хора (оценка 98,5%).

Графика 11.

От общата оценка по съвкупности (Графика 12) се забелязва, че тази на
лидерите отново е по-висока. Увеличението е и спрямо данните от предварителната
анкета. Тъй като броят на лидерите е намалял, от тези данни може да се изведе
изводът, че в участниците, попаднали в съвкупността на лидерите, притежават подобри лидерски умения.
Броят на лидерите след приключване на тиймбилдинга намалява с повече от
30% (21 преди и 14 след), а този на нелидерите нараства с 20% (от 50 на 60).
Причините за тази значителна промяна в броя са няколко. На първо място, в скалата
за определяне на лидерите. Границите на съвкупностите се определят на базата на
участниците с най-голям брой посочвания. Когато в един екип има един или повече
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силно изявени лидери, те поставят по-високи граници и по този начин по-малко хора
успяват да попаднат в съвкупността на лидерите и повече в тази на нелидерите.

Графика 12.

Друга причина за промяната в броя на участниците, попадащи в двете
съвкупности, са и уменията, които реално са проявени по време на деловите игри.
За да се добие по-ясна представа, се прави съпоставка между резултатите на
участниците, които в началото са били разпознати като лидери, но в последствие са
отпаднали от тази съвкупност („Нелидери след“), и тези на участниците, които в
началото не са били разпознавани като лидери, но в последствие са попаднали в
тази съвкупност („Лидери след“). Резултатите са представени на Графика 13.

Графика 13. Съпоставяне между „Лидери след“ и „Нелидери след“

Изводът, който може да бъде направен вследствие на сравнението, е, че
групата на новооткритите лидери показва по-добри лидерски умения от тази на
отпадналите лидери. Единственото отклонение е при твърдението „Извинявах се
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когато допусна грешка“. Тази зависимост се проявява и при съпоставка на
съвкупността на лидерите и тази на нелидерите като цяло (Графика 11).
По аналогичен начин се изследва и промяната в съвкупността на нелидерите.
От тази група отпадат 13 души („Отпаднали нелидери“), но на тяхно място попадат
други 23 участника („Нови нелидери“). От резултатите, представени на Графика 14,
се забелязва, че участниците, които са отпаднали от групата на нелидерите
показват резултати, които са по-високи от тези на новите нелидери. Освен това се
отчита повишаване на оценките на отпадналите нелидери спрямо първоначалните
им резултати. От тук следва изводът, че те са показали по-високи резултати от
първоначално очакваните и по този начин са създали предпоставки да бъдат
избрани от членовете на своите екипи.

Графика 14. Съпоставяне между „Отпаднали нелидери“ и „Нови нелидери“
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Приложение на активни методи за подобряване на комуникацията в
EXL Services
Цветомир Шоков, Ангел Марчев, мл., Ангел Марчев

Application of active methods for improving the communication in EXL
Services
Tzvetomir Shokov, Angel Marchev, Jr., Angel Marchev

Резюме: В настоящата статия се изследват ползите и значението на
тиймбилдинг

игрите

за

подобряване

на

екипните

комуникации.

Проведеното изследване е провокирано от конкретна проблемна
комуникация в екип “Белкин” на EXL Services. Основният успешно
използван

метод

за

подобряване

на

екипната

комуникация

са

тиймбилдинг игрите. Вследствие на подобрената комуникация екипът
е по-производителен и консолидиран около екипната цел и е поставена
над индивидуалните интереси.
Ключови думи: тиймбилдинг, екипна коммуникация, ангажираност

Abstract: This paper reviews the benefits and the importance of the
teambuilding games for improvement of team communications.The research in
the paper is done as an answer to a particular situation in team Belkin of EXL
Services with problematic communication among the team members. The main
successfully applied method for mprovement of them communications are the
teambuilding games. As a consequence of the improved communication the
team is more productive and consolidated around the team goal while also
putting it above the individual interests.
Key words: teambuilding, team communication, engagement

Написването на тази статия е провокирано от конкретна проблемна
комуникация в екип “Белкин” на EXL Services. За да може да се реализира
оптимално екипният потенциал, членовете на екипа трябва да развият умения за
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сътрудничество, да си взаимодействат за реализирането на екипната цел, което е
немислимо без осъществяване на ефективни комуникации помежду им. Основният
акцент, който се поставя на тиймбилдинг игрите в настоящата разработка, е върху
значението им за подобряване на екипната комуникация. Те създават условия за
общо

преодоляване

на

трудности,

търсене

на

нестандартни

решения

и

възможности, решаване на заплетени загадки, бързо вземане на решения, добра
ориентация и колективен стремеж за победа, като по този начин се подобрява
екипната комуникация. Вследствие на подобрената комуникация екипите са попроизводителни

и

консолидирани

около

екипната

цел

и

я

поставят

над

индивидуалните си интереси [4, 5].

Въведение в конкретната ситуация
Като лидер на екип „Belkin” в компания „EXL”, асистент мениджърът
забелязва, че участниците не винаги работят колективно и трябва да се положат
усилия за повишаване на сплотеността. Екипът се състои от 12 човека (без да се
счита лидерът) като всички участници са поставени на едно и също ниво в
йерархичната структура на компанията. Екипът се занимава изцяло с финаносва и
счетоводна дейност и е разделен на два подекипа. Единият от тях е съставен от 8
члена, а втория от 5. Осем от членовете на екип „Белкин“ се занимават с
фактурирането и кредитирането на проблемни поръчки и доставки, отразяват
плащанията в специална софтуерна система, отговарят за почистването на
сметките, обновяват базата данни и събират плащанията на задлъжнели клиенти.
Останалите пет члена имат сходни длъжностни характеристики, но докато първите 8
отговарят за събирането на плащанията, то те плащат на различни доставчици и
компании които са извършили различен вид услуги за „Белкин“.За всеки подекип има
по един асистент мениджър, който да следи за изпълнението на задачите и да
провери качеството на извършената работа.
Почти всички от хората в екипа са на сходна възраст което предполага и
много общи теми за дискусии и интереси. Противно на очакванията в екипа се
наблюдава групиране и фрагментиране на по-малки съвкупности. В процеса на
работа се забелязва липсата на доверие между членовете на екипа и нарушена
комуникация. Липсва сътрудничество и доверие, като всеки член на екипа
предпочита да върши работата си сам или ако има въпроси да ги зададе напрво към
лидера си. Недостига на дискусии провокира и недостатъчния, минимален брой
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идеи които са се зародили в екип „Belkin”. Причина за това е идинивидуалноста в
характерите която всеки в екипа притежава.
След внимателно наблюдение на наична по който комуникира екипа, се
установява че комуникацията между отделните членове е частично прекъсната и
единственото за което комуникират са проблемите в процесите и организацията. В
подекипите работата не се разпределя, а всеки следи за изпълнението на цели
които сам си е поставил, като не обръща никакво внимание на останалите участници
в екипа и тяхната работа. И в двата подекипа участниците са преминали цялостен
тренинг, което означава че са взаимнозаменяеми. На моменти различни участници
от екипа извършват дейности, в които се чувстват най-уверени, с което не помагат
на останалите, напротив, оставят своята работа на другите членове на екипа.
Като резултат от описаната ситуация в периода 01.08.2011 – 31.07.2012
статистиката показва висок процент на напуснали служители надвишаващ 36%.
Работната хипотеза е, че използвайки тиймбилдинг игри може да се повиши
нивото на сплотеност в екип „Belkin” работещ в компания „EXL”. Поставената цел е
да се подпомогна по-голямата сплотеност на екипа, така и да се повиша неговата
ефективност.
С помощта на няколко специално подбрани игри, които са изиграни за
периода от 6 до 9 месеца, са постигнати поставените цели като междувременно е
повишаванена ангажираността на всеки участник и едновременно с това намалява
текучеството в екип “Belkin”.
След изиграването на всички игри се очаква от всеки участник:


да осъзнае необходимостта от ефективна комуникация



да развие лидерските си качества и умения



да повиши ефективността си



да повиши мотивацията си



да подкрепя останалите участници в бъдещи задачи



да подпомага взимането на решения



да увеличи чувството си за принадлежност към колектива



да разбере че не е много по различен от останалите членове на екипа
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Основната критерий за оценка на успеха след провеждането на всички
първоначално подбрани екипни игри в периода 01.08.2012 – 30.04.2013 е процентът
на напусналите служители да бъде по-нисък от този за предходаната година
(споменат по-горе).

Активни методи за обучение за целите на екипната работа
Активната форма на обучение е тази форма в която обучаемите изпозлват
физическите си или умствените си способности по време на обучението, което им
спомага да запомнят и разберат учебния материал или задачите. Методите които
могат да се използват в активната форма на обучения са:


Дискусия – Обсъждане и разискване на спорен въпрос, с което се цели

да неговото решение


Мозъчна атака – Техника за генериране на нови и полезни идеи при

вземане на решения. Това повишава творческото мислене. Използва се за
дефиниране на задача върху която се работи, определят се конкретни проблеми,
намират се примерни решения и се изследва тяхната надеждност. Основно правило
при този метод е идеите да бъдат записани по начин по който целия екип лесно да
ги вижда.


Ролеви игри – Това е тип игра, в която участниците заемат ролята на

персонажи и заедно създават истории.


Събеседване – Специално организирана беседа с определени цели



Обсъждане – Разглеждане на тема от група в задълбочен разговор



Дидактически игри – Решаване на умствена задача, поднесена в

занимателна форма.
Иначе казано, активните методи за сплотяване на екип, са тези които
насърчават членовете на екипа да влагат повече усилия в работата си, придава
повече практически възможности и дава обратна връзка относно изпълнението на
задачите.
Активната форма за сплотяване на екип изисква от служителите да поемат
отговорност за работата която се извършва и за тази която трябва да бъде
извършена, защото това не е задължение само на техния ръководител или на
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Предизивкателството пред активните методи, са

очакванията относно екипното изпъление които сме обощили преди да започнем да
използваме тези методи.. Съществуват много възможности да осъществим активни
форми за сплотяване на екипа. Повреме на работата, лидерът на екипа избира
подходяща активна стратегия, която ще коства едва няколко секудни и ще покрие
всички проблемни области и ще включи в себе си както всеки служител
индивдуално, така и всяка индивидуалност в екип. Тези стратегии се определят от:


Начинът по който лидера води тиймбилдинг занятията



Темите които ще бъдат засегнати в тези занятия



Опита и познанията на участниците в екипа



Времето което лидера е подготвил за занятията



Целите на лидера [1]

Една от най-важните ползи от активните методи , е че то повишава
вниманието на учатниците в екипа, и седят съсредоточени в задачите дадени от
лидера. Същи така повишава нивото на разбиране на зададените цели и задачи.
Членовете на този екип са заето почти постоянно с извършването на задълженията
си. Пред всеки служител се появява възможност да докаже знанията си и да
сподели опита който е натрупал с останалите, с което да обогати и останалите
участници. Активните методи позволяват на членовете на екипа да експериментират
с идеите които имат в и извън него. То развива както социалните контакти между
служителите и лидера, така и тези между самите служители. Това сплотява екипа и
техния лидер на работното място.

Методика на изследването
Данните

включени в емпиричната

база,

са

събрани с помощта

на

долупосочените методи:


Анкета, проведена преди изиграването на тиймбилдинг игрите



Анкета, проведена след изиграването на тиймбилдинг игрите



Лични набюдения върху екипната работа и коммуникация от асистент

мениджър на екипа
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Заключително интервю с всеки член, след изиграването на тиймбилдинг

игрите
Предварително са раздадени анкети на всички участници, които те попълват
анонимно, за да може анкетите да са напълно обективни. След това вече може да се
започне и същинската част, а именно изиграването на всички предварително
подбрани игри.
Преди всяка игра, е провеждан инструктаж в който се обяснява каква е играта,
как трябва да бъде изиграна и се оставя време за предварителни въпроси, ако някой
член на екипа не е разбрал идеята на самата игра. Когато всеки участник получи
отговор на своите въпроси, вече и играта може да започне.
След изиграването на всяка една игра, се обявяват и резултатите от нея,
както и победителите , ако има такива. Задължителна е и дискусията след всяка
игра, в която се анализират проблемни области появили се при протичането на
играта като се влиза и в детайли, как по-добре може да бъде изиграна дадената
игра.
След изиграването на всички игри се провежда и заключителната анкета,
която участниците отново попълвата собсртвеноръчно и анонимно. Анализ и изводи
от тази и предходната са представени по-долу.

Провеждане на предварителна анкета
След обработка на предварителната анкета се получиха следните резултати
(осреднении по 5 бална скала), които ще послужат за сравнителна база след
провеждането и на заключителната анкета:


Точка 1 „От значение е екипа”. Наличие на недостатъчно чувство за

принадлежност към екипа. Членовете на екипа смятат, че понякога тяхната работа е
от значение за екипа (2.948).


Точка 2 „Комуникация”. Участниците в екипа смятат че комуникацията

не е на нужното ниво и има какво да се подобри (2.875)


Точка 3 „Разбирателство”. Екипът смята че има разбирателство, но и

то не е на нужното ниво (3.351)

153

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 1(8)/2013

ISSN 1314-0582

Провеждане на тиймбилдинг занимания
С цел по-бързи и дълготрайни подобрения е решено всички игри да бъдат
изиграни в работно време.Изрично е решено да се провеждат игрите в петък, защото
точно в този ден работата е най-малко и възможността целия екип да отсъства от
работа е най-приемлив:
Дата
10.Август.12
10.Август.12
10.Август.12
07.Септември.12
07.Септември.12
07.Септември.12
19.Октомври.12
19.Октомври.12
19.Октомври.12
16.Ноември.12
16.Ноември.12
16.Ноември.12
07.Декември.12
07.Декември.12
11.Януари.13
11.Януари.13
11.Януари.13
15.Февруари.13
15.Февруари.13
15.Февруари.13
22.Март.13
22.Март.13
22.Март.13
19.Април.13
19.Април.13
19.Април.13

Дейност
Инструктаж игра "Три твърдения"
Провеждане на игра "Три твърдения"
Финална дискусия игра "Три твърдения"
Инструктаж игра "Зуум"
Провеждане на игра "Зуум"
Финална дискусия игра "Зуум"
Инструктаж игра "Продай своето умение"
Провеждане на игра "Продай своето умение"
Финална дискусия игра "Продай своето умение"
Инструктаж игра "Обща култура"
Провеждане на игра "Обща култура"
Финална дискусия игра "Обща култура"
Инструктаж игра "По света и в офиса"
Провеждане на игра "По света и в офиса"
Инструктаж игра "Познай кой"
Провеждане на игра "Познай кой"
Финална дискусия игра "Познай кой"
Инструктаж игра "Слепци в повече"
Провеждане на игра "Слепци в повече"
Финална дискусия игра "Слепци в повече"
Инструктаж игра "Какво е качествототи за успех"
Провеждане на игра "Какво е качеството ти за успех"
Финална дискусия игра "Какво е качеството ти за успех"
Инструктаж игра "Хартиена кула"
Провеждане на игра "Хартиена кула"
Финална дискусия игра "Хартиена кула"

Описание на игрите
„Три твърдения” – тази игра помага за „разбиване на ледовете” между
участниците и цели да се опознаят по-добре. Естеството на тази игра е, всички
участници да се съберат в кръг и всеки един да изкаже три твърдения за себе си,
като две от твърденията трябва да бъдат истински и едно да е лъжа. За да е поинтересно бяха въведени и допълнителни въпроси, които да бъдат зададени към
всеки участник относно неговите твърдения. В края на играта, всеки може да зададе
допълнителен въпрос и да посочи кое твърдение според него е грешно, за участника
който го е изрекъл за себе си. С изричането на верните твърдения, хората по-лесно
ще се опознаят и така ще подпомогна за създаването на една по-приятна работна
атмосфера.
„Зуум”

–

това

е

групова

игра

която

помага

за

развиването

на

комуникационните умения, предварителното вземане на решение и на умението за
154

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 1(8)/2013

ISSN 1314-0582

решаване на проблеми. Тази игра е базирана на книгата на Ищван Баняй в която
има 30 последователни снимки без никакъв текст и е издадена в 18 държави.
Снимките „Зуум” представляват мащабирани снимки като първата снимка е
началото а тридесетата е последната. Снимките проследяват петел, ферма, кораб,
пустинен остров и завършват с космоса. На всеки от 12-те участника му се раздават
по 2 снимки, които само той/тя има право да гледа тяхното съдържание. Целта е от
първата до последната снимка да бъдат подредени по единствения правилен начин,
а именно по този показан в книгата „Зуум”. С тази игра целях да развия умението на
всеки участник да слуша внимателно останалите участници, да комуникира посвободн, да се вгледа внимателно в детайлите и да извади не само най-важните
детайли, а всички и да ги представи по възможно най-разбираемия начин на
колегите си. Всеки член на екипа може да осъзнае колко важно и нужно е да
комуникира ефективно.[2]
„Боулинг мастър” – Това е единствения тиймбилдинг, който се осъщестява
извън работната среда. Целият екип „Белкин”, заедно с мениджъра си, изиграват 2
игри на боулинг в игрален център в София. Поради факта, че на една писта не могат
да вземат участие повече от 8 участника, екипа бе разделен на 2 писти по 7
състезателя. След изиграването на първата игра, най-добрите трима от едната
писта , най-добрите трима от втората и седмия с най-добър резултат сформират
нова седморка на шампионите и заиграват нова игра на първата писта. Отаналите 7
изиграват втора игра „на честта” на съседната боулинг писта. Победителят е
награден със специална купа, която е връчена от мениджъра на екипа. Тази игра
повдига атмосферата в екипа и приповдигна настроението на всеки участник.
„Продай своето умение” – начинът, по който се провежда тази игра е сходен
с метода по-който се провежда и първата игра „Три твърдения”. За целта всички
членове на екипа трябва да седнат в кръг и да споделят едно тяхно умение, което
самите те смятат или за уникално, или за такова което владеят до съвършенство и
да го представят по такъв начин на останалите, че всеки участник да го пожелае и
да го откупи срещу една банкнота (предварително копирани на лист А4 39 банкноти,
изрязани и раздадени на всеки участник по три банкноти). Покупката на умение
става последния начин: първо се излушват всички участници, които споделят
техните умения и след като се извъртят, всеки дава по една банкнота на този
участник, чиито умение са пожелали да притежават. Ако има 3 умения или качества
които са харесали на даден играч, може да си раздаде и трите банкноти. След като
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участник си е откупил някое умение, той има право да зададе допълнителни
въпроси, които да помогнат на участника закупил умението да го използва. В тази
игра се определя и победител. Победител е именно този участник, който е събрал
най-много банкноти. Тази игра помага за „разчупване на ледовете” и изисква от
участниците да прояват креативност. С провеждането се цели всеки участник да
опознае по-добре останалите участници и да придобие чувсто за принадлженост
към екипа.
„Обща култура” – Тази игра е много лесна за провеждане и е подходяща за
петъчен следобед, след дълга и изтощителна седмица. Играта съдържа 120
предварително подбрани въпроса, които са съобразени с интересите на всички
участници. Във въпросника са включени въпроси от следните категории: световна и
българска история, физика, география, биология, математика, световна и българска
литература, филми, музика, спорт , откриватели и счетоводство. Екипът от 12 члена,
е разделен на 4 тима, всеки с по трима участника, които колективно трябва да
отговарят на въпросите.Изисква от участниците да проявят логика, интелект, знания,
съобразителност и бързина при отговарянето на всеки въпрос. И в тази игра се
определи екип победител. Победителят е именно този екип, който е отговорил на
най-много въпроси с правилен отговор. Играта изключтелно много помага както на
колективното и индивидуално изработване на решения така и за развиването на
лидерски умения. Също така засяга професионалната област в която играчите се
развиват и това подпомага за тяхното професионално осъвършенстване и развитие
в тази сфера.
„По света и в офиса” – Това е ролева игра, при която няма край, нито
победител нито по-специален ред на участниците и се играе абсолютно всеки петък
на работните места. Целта на играта е само една. Да бъдат преразказани за 30 мин
всички по-важни новини случили се по света и тези които са се случили в офиса.
Какво точно представлява тази игра? Играчите са поставени в ситуация все едно, че
имат собствена телевизия и един от участниците на екипа в петък около 16:30 влиза
в ролята на водещ на новините и обобщава гореспоменатите теми в рамките на 30
минути. Това изключително много помага на хората да се отпуснат на работното
място и да говорят свободно пред останалите членове на екипа. Играта сплотява
участниците, като им показва че едни и същи теми ги интересуват и по едни и същи
теми говорят. Ако някй не е добре подготвен, то тогава се включва и втори помощник водещ, който помага като подхвърля допълнително идеи за новини които
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да бъдат „излъчени”. Целта е тази подкрепа да се пренесе от играта в нормалната
работна среда.
„Познай кой” – За тази игра се сформират 6 отбора по 2 участника.
Карикатури на известни личности са принтирани на лист А4 и представени по
отделно на шестте отбора. Ако нито един от екипите не успее да се сети кое лице е
изобразено на снимката, са подготвени по 3 допълнителни подсказки, които да
помогнат за решаването на задачата. Ако отбор даде правилен отговор без
подсказки автоматично печели 3 точки, ако го познае след 1 подсказка, печели 2
точки, ако използва и втората подсказка печели 1 точка, а при третата подсказка
точки не се печелят. При грешен отговор, се взима по 1 точка от актива на отбора
който е дал неправилно предположение. Победител в играта е този отбор, който
събере най-много точки. Играта помага за изработване на колективно решение,
развива комуникативните умения като помага на играчите испешно да си
сътрудничат за да достигнат до правилния отговор. Играчите трябва да са
съобразителни и фокусирани повреме на играта, защото след като бъде използвана
една подсказка съседния отбор много бързо може да стигне до верния отговор ако е
по-съсредоточен.
„Слепци в повече” – Тази игра е доста по-активна от остналите. За
изиграването й има нужда от по-голямо пространство. За тази игра се начертава
предварително избран маршрут, по който всеки участник да слаомира без да бутне
нито един предмет по пътя си . Всички предмети поставени по трасето
представляват „бомби”, които дори леко съприкосновение „избухват” моментално и
играча който е докоснал бомбата, губи автоматично своя ред. За да е по интересно и
да могат да бъдат включени различни елементи на комуникация, бързина,
прецизност, съобразителност и кординация, всеки участник слаомира по трасето със
завързани очи. Сформирани са четири отбора, всеки с по трима състезателя и
групирани в две А И Б групи. Отбори 1 и 2 саа в група А, докато отбори 3 и 4 са в
група Б. Всеки състезател трябва да премине през трасето със затворени очи.
Единствения начин за всички играчи да пресечат финалната линия без да бутнат
бомба по пътя си, е ако се вслушват внимателно в съветите на съторборниците си,
което не е толкова лесно. Всички останали участници в играта, се опитват да
насочат слаомиращите в грешна посока, освен техните съотборници. Отборът, който
прекара най-много състезатели, за най кратко време през трасето, преминава във
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финалната част на играта, където трябваше да срещне победителя от съседната
група.
„Какво е качеството ти за успех” – Тази игра е сходна на „Продай своето
умението”. В нея всички участници застават в кръг и дискутират личните си качества
или черти от характера, които са им спомогнали да успеят понякакъв начин в
училище, в университета, в спорта или като цял в живота. На всеки участник е
раздадено по едно тесте с лепкащи листчета, върху които да напишат на какво са
научили дургите, т.е. кое тяхно качество или качества са предали на останалите
членове на екипа, което ще им спомогне да пожънат успех в бъдеще период от
време. Освен това като втора цел на играта, е възложено на всеки участник да
напише и какво е научил, от остансалите, т.е. какво е това качество което е
спомогнало на останалите да успеят и самия участник желае да използва за напред.

„Какво е качеството ти за успех”

След като са се изредят вички участници, идва реда на „признанието”. Всеки
член споделя тайната на успеха или как точно това качество му е помогнало да
успее. След изиграването на играта, върху една от стените са закачени два големи
листа във формата на крушки, на които бяха залепени листчетата надписани от
всеки участник. Тази игра помага „топене на ледовете” между участниците, изгражда
екипна принадлежност у всеки член, подобрява комуникативните умения ,
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участиците проявяват креативност в описването на притежаваните от тях качества и
др.
„Хартиена кула” – Тази игра за разлика от останалите игри е изиграна само
от 6 човека, които са разделени в два екипа по трима участници. Целта на играта е
за 30 минути да се построи най-високата кула или постройка изработена от хартия.
За целта са предоставени на двата екипа един топ от 500 листа А4 хартия и един
топ хартия с листа формат А3. Двата топа са разделени поравно между двата екипа
и отделно е предоставено тиксо и на двата отбора за да могат да закрепят
хартиените си кули и 2 ножици.

„Хартиена кула”

В началото на играта са предоставени 5 минути за въпроси към лидера, за да
могат да бъдат изчистени всякакво неясноти по играта. Освен това и двата екипа
имат по 10 минути за да помислят и обсъдят, кой е най-ефективния начин по който
да работят, за да формират по-висока кула от противника. Победителят е отбоът
чиято кула е по-висока и се задържи повече от 10 секунди в изправено положение,
без никой от състезаталите да я докосва или придържа. Тази игра развива уменията
за работа в екип, за вземане на колективни решения в труден и напрегнат момент,
вземането на решения в преспектива, екипна комуникация, синхрон и др.

Резултати от финалната анкета
След обработка на резултатите от финалната анкета, се забелязва
значително покачване във всички оценки в сравнение с предварителната анкета:


Точка 1 „От значение е екипа”. Наличие на значително повишение в

чувство за принадлежност към екипа. Членовете на екипа са на мнение, че тяхната
работа е важна и от значение за целия екип (3.906).
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Точка 2 „Комуникация”. За разлика от преди 9 месеца, сега екипът

комуникира лесно на всякакви теми. Участниците са на мнение, че проведените игри
са повлияли положително не само на вътрепната комуникация, но и на външната (тя
включва комуникацията с отделни екипи, с мениджърите в организацията и с
останалите колеги от съседните проекти) (4.115)


Точка 3 „Разбирателство”. резултатите също видимо са се покачили.

Екипът смята че има разбирателство между тях и то е на добро ниво (3.900)

Резултати от проведеното интервю
В интервютата към всички участници бяха зададени 5 въпроса, касаещи
насторението на екипа, както и това на отделните индивиди в него. По този начин
всеки член на екипа може да представи личните си наблюдения и да сподели как
вижда себе си в екипа. Мнението на всички участници е че в екипа цари добро
настроение, повдигната мотивация, ефектвна комуникация и липса на напрежение.
Всичко това екипа отдава на проведения тиймбилдинг.
Някои обобщения на коментарите за въпросите от интервюто:
На въпроса, дали имат усещане за екипна принадлежност, всички участници
отговарят положително. Един от участниците, споделя че асоциира себе си с екипа.
Според повечето, екипната им принадлежност се дължи на факта, че в екипа не се
усеща никакво напрежение, атмосферата е приповдигната, забавна, комуникацията
за разлика от преди 9-10 месеца върви безупречно и изпитват морално
удовлетворение от свършената работа. Според член на „Белкин”, той изпитва
чувство, че на работа си има второ семейство и екипа е именно неговото семейство.
За първи път се радвал да отиде на работа рано сутрин, защото го правил с
ентусиазъм и мотивация, каквеато винаги до сега му е липсвала както в „EXL
Services” така и предишните компании за които е работил.
На въпроса, дали биха се преместили в друг екип, участниците категорично
отговарят, че това не би се случило никога. Според тях, повечето служители искали
да влязат в нашия екип, защото сме един от най-добре прдставяшите се екипи исъс
сигурност един от най-качествените, което е незаменимо на този етап. Ето и едно от
мненията: „Белкин е най-старият и ефективен проект в комапнията. Всички членове
на нашия екип се разбират и общуват на всякакви теми. Нямо подобен екип, който
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да работи толкова интерактивно и сплотено. Не бих заменил екипа, по-скоро бих
сменил компанията за която работя.”
От останалите въпроси стана ясно, че всички членове на екипа са мотивирани
да се развиват, повишили са не само доверието в останалите членове а дори, а
дори и в себе си. Екината комуникация видимо се е подобрила и е станала
многократно по ефективна и ефикасна. След като първоначлно е подобрена
комуникацията на тема работа, след проведените игри е подобрена и комуникацията
на всяка тематика. На въпроса дали участниците желаят да участват в подобен тип
тиймбилдинг, повечето казват, че биха се обидили ако такива не бъдат провеждани
повече.

Изводи и препоръки
Според мнението на асистент мениджъра това е един от най-успешните
проекти провели се в компанията, имащ за цел да сплоти определен екип.
Основната разлика между проведения тиймбилдинг и тези, които компания „EXL
Services” обикновено организира за своите служители, е във формата, по който се
провеждат игрите. Основният инструмент за сплотяване на екип, който компанията
използва е т.нар. викторина на празнична вечеря по случай рождения ден на
компанията или коледното празненство, което се провежда всяка година.
Викторината включва голям обем въпроси, посветени на организацията и дейността
с която се занимава. Това отегчава хората и не води до повипаване на мотивацията,
ефективността или дори комуникацията. Всеки участник играе сам за себе си, с
което трудно би могло да се сплоти екип или група от хора седящи на една маса.
В проведеното изследване, са използвани няколко различни форми за
сплотяване на екип. Разнообразието от игри, както и 9 месечната продължителност
се оказват в пъти по-ефективни от изплозваните до момента методи за сплотяване
на екип. В този метод, участие вземат всички присъстващи, а в метода на
компанията участие вземат ограничен брой служители, докато мнозинството са
пасивни свидетели на случващото нямащи възможност да представят себе си ,
знанията си и уменията си.
След прилагането на активните методи за сплотяване на екип „Белкин”:


се наблюдава индивидуална и екипна удовлетвореност от общуването

в колектива.
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всеки член е повишил видимо мотивацията си и ефективността си, за

което показва статистиката на допуснати в процеса на работа грешки. Средният
процент на допуснати грешки в екипа за пероида Януари 2012 - Август 2012

е

2.85%. За сравнение този процент за периода Септември 2012 – Май 2013 е средно
1.37%.


процента на напускащи служители е намалял от 36 % за периода Август

2011 – Юли 2012 до средно 12% за периона Август 2012 – Май 2013, като
единствения член напунал екипа е асистент мениджърът на съседния подекип.


всеки член е въведен в процеса по вземане на решение.



екипът е сплотен и работи напълно колективно

Изводите, които могат да бъдат направени от горепосочените факти, са че
активните методи за сплотяване екип и в частност игрите проведени сред
служителите на екип „Белкин” доказват, че този вид тиймбилдинг е едно от
ефективните средства за подобряване моментното състояние на всеки тим.
Комуникационна бариера между участниците на практика не съществува, всеки член
на екипа намира подкрепа в колегите си, мотивацията се е повишила, развиват се
лидерските умения у всеки индивид. Това доказва ефективността на целия процес
през който премина екип „Белкин”.
Нито едно негативно менение или очакване не присъства повреме на
интервютата след края на тиймбилдинг дейностите. Според опитът на асистент
мениджърът, който има 5 години опит в този екип, винаги е имало нотка негативизъм
или песимизъм относно работата. След изиграването на игрите и включването на
екипа в изработването на решения всичко е различно. Хората идват на работа и си
тръгват с усмивка, ме се стремят само и единствено да запълнят деветте си часа на
работа.
Така естествено основната препоръка към всеки лидер на екип, който има
същите или сходни проблеми, е да използва активни методи за разрешаването им.
Тези методи са ефективни и ефикасни. За кратък период екипа може да бъде
преобразен и да заработи колективно. Важно е да има последователност употребата
на тези методи, да не се спират при достигнато подобрение, и да не бъдат
изпълнявани еднократко. Колкото по дълъг е процеса толкова по дълготрайни
промени ще бъдат постигнати.
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АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В
УПРАВЛЕНИЕТО ‘2013
УОБ-Равда, Септември 2013

ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО
СТАТИСТИКА ЗА СТУДЕНТИ ПО БИЗНЕС
И МЕНИДЖМЪНТ:
ТРАДИЦИОНАЛИЗЪМ И/ИЛИ
АВАНГАРДНОСТ?
Доц.д-р Венелин Бошнаков
Катедра «Статистика и иконометрия»
УНСС-София

Въведение
 Университетското обучение по приложна
статистика за студенти по
икономика/бизнес/мениджмънт
– защо «ефективност»?
Свързани дискусионни въпроси:
 Колко ефективна е «традиционната»
методика на преподаване?
 Каква е нейната «реална успеваемост»?
Каква част от студентите на практика успяват
да осмислят базовите постановки?
 «Има ли друг/и/ път/ища?» –
алтернативите на методическия арсенал днес…
2
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Въведение
 International Association for Statistics Education
/IASE/ към ISI – комплекс от препоръки по
отношение осигуряването на адекватна
статистическа грамотност на завършващите
средно и висше образование
Списания, третиращи проблематиката:
 Teaching Statistics /Royal Statistical Society/
 Journal of Statistics Education /AmStatAssociation/
 Statistics Education Research Journal /IASE-ISI/
 Technology Innovations in Statistics Education /UCLA/
 Case Studies In Business, Industry And Government
Statistics /French Statistical Society/
3

Въведение
Елементи на статистическата грамотност
(т.нар. „компетенциии“):
 Разбиране на връзката между
статистическите данни и обекти/ситуации от
обкръжаващия реален свят
(природа, общество, човешка дейност, …)
 Осмисляне/познаване на базови
статистически понятия
 Разбиране същността на компонентите на
статистическо по характер изследване и
неговите резултати.
4
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Методически аспекти

„Традиционализъм“ –
 Основан на „канонична“ методика на
преподаване (допускаща елементи на
„схоластика“)
 Изключително висока степен на
еднопосочност на комуникацията (над
80-90%)
 Нисък обхват на възприятие на базовите
концепции (ограничение САМО до
студенти с ВЕЧЕ ПОСТИГНАТА
математическа грамотност)
5

Методически аспекти

Технологични иновации, основани на
съвременните ИКТ
Масовата практика (кота-1):
 Електронни учебни помагала
(всъщност, подмяна на книжните тела с
„електронни книги“)
 Онлайн учебни помагала (статични текстове)
 Видеозаписи на лекции/инструкции
 Като цяло – липса на елементи на
интерактивно преподаване
6
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Методически аспекти

Технологични иновации…
Значително по-рядка практика (кота-2):
 Електронни (онлайн/офлайн) учебни помагала
с интерактивни елементи
 Въпроси / отговори / моментно оценяване
 Подпомагане на самостоятелната подготовка
(„реактивни“ съобщения/инструкции в
отклик на действие на студента)
 Учебни занятия от типа Webinar
 Атрактивен инструментариум за визуализация,
изискващ намеса (типичен пример: GapMinder)
 Гъвкавост на техниката за оценяване
7

Методически аспекти

Перспективите…?
 Понижаване до минимум на „схоластичните“
елементи на традиционната методика на
преподаване (възможно ли е понастоящем…?)
 Прецизиране на инструментариума за
подпомагане на самостоятелната работа
на студента (основна цел: ефективност
/успеваемост по отношение осмислянето на
базовите постановки/)
 Поддържане на «искрата на интереса» по
течението на курса (а защо не и след…?)
8
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Методически аспекти

Някои илюстрации…
GapMinder
Larry Green's Videos for Elementary
Statistics and Probability
National Center for Education Statistics
/NCES/ Create a Graph
Rice Virtual Lab in Statistics (RVLS)
ANOVA_Simulation
Confidence Interval for Mean
Simulating Confidence Intervals
9

Методически аспекти

Някои илюстрации…
WISE - Web Interface for Statistics Education
Interactive Statistics Education Using WISE Tutorials
and Applets

Consortium for the Advancement of
Undergraduate Statistics Education
CAUSEweb Regression

10
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НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Авангардни научни инструменти в управлението
10 - 14 Септември 2013
Равда

Забавляващият се човек в
постмодерната организация:
пътища за постигане
доц. д-р Димитрина Каменова
ВУ Международен колеж Албена

 … днес хората предпочитат да се

съгласяват, отколкото да се
подчиняват ...
С. Крейнър
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Постмодерната организация
 е такава организация, която работи в

постмодерния контекст.

Постмодерният
контекст
От 70-те и 80-те години на ХХ век и
на прага на настоящото столетие ново духовно настроение и
практика – т. нар. парадигма на
постмодернизма
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Понятието постмодернизъм
се свързва с промяната в цялостната
визия за света, културата и
философията.
Основоположници са Ницше, Хайдегер и
Витгенщайн.
Този, който налага темата за
постмодерната ситуация, е Жан-Франсоа
Лиотар

Характеристики на постмодерната ситуация

1)постмодерното отхвърля
всякакво насилие,
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2) постмодернистичен плурализъм на
ценностите - днес харесвам едно, утре
друго,
3) конкуренция на интереси – и вътре в
индивида, отсъствие на консенсус на
базата на фундаментално значими
(тотални) истини.

3. Стремеж към различие и аргументиране
 Постмодернизмът, повече от всяка друга

културна платформа, издига в култ различието
и недоверието към един единствен
авторитет.
 всяка гледна точка се признава за значима
истина, стига да бъде аргументирана;
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4. Влияние върху мисленето

 Социалните и културни промени в

постмодерната епоха влияят на
мисленето на съвременния човек по
посока на:

Всичко е социални отношения

 Обикновеният човек привежда

всяко изказване от философски
характер на простия език на
социалните взаимоотношения.
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6. От производител към диспечер
 големи потоци информация – пръв

помощник на постмодерната епоха е нов
символ: компютъра
 Индивидът пренасочва усилията си от
прякото участие в производството към
обработката на информация.

7.Трудът и новата роля

 в постмодерната епоха човекът се

превръща от производител в
диспечер
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8. Живот на ръба на настоящето

 Животът за постмодерните хора се

свежда до бясна надпревара с времето и
с технологиите;

9.Прогрес срещу просперитет
 Прогресът вече не е идеална цел - той се

подразбира от само себе си – необходимо
е да се осигури неговият по-бърз и
победен ход като просперитет –
непрекъснато успяващия човек;
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10. Живот в своето “племе”

хората все повече живеят и се проявяват
като индивиди в различни контексти и
фрагментирани
общности
–
“неоплемена”;

11. Нов тип социалност
 социалността е доминираща практика на

постмодерното за разлика от
социализацията;
 естетическата доминанта, с
предимство на емоционалната връзка;
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12.Ориентация към нов тип свобода

 нова ориентация за свобода и за време

става стремежът към добър живот и
неприкрит индивидуализъм;

13.Рисково общество

 Рискът е по самото си определение

насочен към справяне с опасността.
Рисковото общество се представя
обогатено със стремежа за
предотвратяване и управление на нови
опасности;
 Висока конфликтогенност на средата и
висока субективна тревожност;
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14.Нов тип интимност

 Интимността е скрита (потайна и

дискретна) и дистанцирана;

15.Нов тип естетичност
 естетическото пространство заменя

социалното – оттук и забавляващият се
човек, който поддържа връзка с Другия,
докато той задава забавляваща ситуация.
 Тоест връзката между работодател и
слугител е емоционална.
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Сложност на ситуацията
твърде сложен, неизвестен досега и неовладян
чрез опита характер,
 вероятно ще продължи да предизвиква
непредсказуемото излизане на съвременните
социални общности от равновесие.


Съвременни техники
за забава на работното място:
Превръщане на труда в забавление чрез:
 Смяна на ролите;
 Обогатяване на труда чрез творчески тип
задачи;
 Ротация на работните места;
 Непрекъснато обогатяване на
компетентностите;
 Поставяне на по-високи цели;
 Превръщане на служителя в последовател –
вътрешно предприемачество и пр.
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Къде сме ние?
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Висше училище Международен колеж

Игрови подход в
образованието
Силвия Валентинова

Висше училище Международен колеж

Мениджмънт на класа
• Мениджмънтът на класа е „всичко, което
учителят прави, за да организира учениците,
мястото, времето и материалите така, че
образованието да е ефективно”- Harry and
Rosemary Wong
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Висше училище Международен колеж

Забава и игра
• Забава - Развлечение, забавление, разтуха
• Игра-Занимание
за
развлечение
и
забавление
• Синоними на думата забавление-(същ.)
забава, развлечение, игра, увеселение,
представление, веселие, удоволствие

Висше училище Международен колеж

Игров метод
• Игров метод: особен начин за
отражение и усвояване на
действителността чрез собствената
дейност във въображаем план.
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Висше училище Международен колеж

Игрови методи: предимства
Игровите методи допринасят за:
•активизиране на учениците, за повишаване качеството на знанията, уменията, навиците и
отношенията;
•стимулиране на развитие на критичното и самокритичното мислене, на творческите им
способности;
•формиране на положителна мотивация и познавателни интереси, на положително
отношение към ученето и умствения труд;
•стимулиране на съревнованието между учениците и/или групите ученици,
•формиране на умения за съвместна дейност;
•развитие у учениците на саморегулация, самоконтрол и самооценка;
•придобиване на колективистични умения и навици;
•формиране на отговорност, уважение и оценяване успеха на партньорите.

Висше училище Международен колеж

Ролеви игри
Познати са три основни вида ролеви игри:
•Симулационни игри
•Ситуационни игри
•Игри-драматизации
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Тренинг-сесии

"Студенти обучават студенти"
чрез провеждане на събрание в
организацията по дисциплината
"Корпоративна култура"
Преподавател:
доц. д-р Д. Каменова

Тренингсесии
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Ролеви
игри

Ролевите игри са неизменна
част от обучението в курса за
професионална
квалификация „Учител“

Ролеви
игри
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Висше училище Международен колеж

Въвеждане в
Ролевата игра
•Пряко въвличане в играта
•Предварителна подготовка
•Смяна на ролите

Висше училище Международен колеж

Изпълнението на роли се използва
със следните цели:
•
•
•
•

за диагностика
за вземане на решение
за упражняване на определени умения
за промяна на отношението
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Висше училище Международен колеж
Методически стъпки за
реализация на ролевите игри:

• учителят обмисля “сценария” на ролевата игра;
• предварително подготвя инструкции за учениците
по всяка роля;
• подготвя необходимите материали;
• уточнява правилата на играта;
• организира пространството;
• поставя задачата;
• разпределя ролите;
• играта се реализира;
• учителят извежда поуката и
• откроява връзката
между игровата и реалната
ситуация.

Висше училище Международен колеж

Най-често срещани методически
грешки:
• липса на инструкции за ролите (по-добър вариант е те
да са в писмен вид);
• непълни и/или неточни инструкции;
• смесване на игрова с реална ситуация по време на
игра;
• неопределяне на време за провеждане на играта;
• прекъсване на играта с неподходящи коментари и/или
забележки (освен ако играта не го изисква);
• демонстриране на предубеждения и предразсъдъци;
• непълен (неточен) коментар в края на играта.
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Висше училище Международен колеж

Дядо вади ряпа
Дядо белобради ряпа взе да вади.
С две ръце я хваща, силно се напъва, пъшка и опъва – тя се не
поклаща.
Дядо баба вика. Тича баба Мика, тича дядо хваща.
Двама се напъват, ряпата опъват – тя се не поклаща.
Баба внучка вика. Малката Иглика припва баба хваща.
Трима се напъват, ряпата опъват – тя се не поклаща.
Внучка Шарка вика. Шарко за Иглика се юнашки хваща.
Всички се напъват, ряпата опъват – тя се не поклаща.
Шаро Маца вика. Маца от зимника тича и се хваща.
Дружно пак напъват, ряпата опъват – тя се не поклаща.
Най-подир Писана вика и Гризана.
Дружно се напъват, пъшкат и опъват, ряпата измъкват, вкъщи я
замъкват.

Висше училище Международен колеж

Дядо вади ряпа съпоставена с
училището
•
•
•
•
•
•
•

Ряпа=ученик/училище
Дядо=директор
Баба=пом. директор
Внучка=учител
Шаро=педагогически съветник
Писана= библиотекар
Гризана=Facebook
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Висше училище Международен колеж

Нова интерпретация на приказката
•
•

•
•
•
•
•

Това е приказка за училището.
Ряпата не се поклаща: Съвременният Ученик не иска да влиза в
класните стаи, той е демотивиран. Използването на остарели похвати в
образованието дава много по-лоши резултати от възможните, ако се
внедрят съвременни методи на обучение.
Дядото вика бабата и двамата дърпат ряпата
Бабата вика внучката-тук се отбелязва важен момент в мениджмънта
на институцията. Не дядото, а бабата вика внучката. Дядото вероятно е
директор на училището.
В групата на теглещите ряпата са привлечени различни специалисти.
Гризана/Фейсбук (социалната мрежа), която се явява вредител в
училището също е привлечена. Ако се използва правилно, социалната
мрежа може да има положителен ефект (комуникация учител-ученик)
При добра координация на съвместна работа резултатът е постигнат

Висше училище Международен колеж

Игра-драматизация
Задача-пренапишете приказката
• Разделете се на групи по 8 човека и разпределете
ролите помежду си (Ряпа, Дядо, Баба, Внучка, Шаро,
Писана, Гризана, Разказвач)
• Измислете нов сюжет на приказката съответстващ на
управлението на училището/класа в постмодерната
ситуация, но със същия успешен завършек
• изберете разказвач
• работа по групи- 15 мин.
• представяне- до 1 мин.
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Висше училище Международен колеж

• Изпълнение на играта
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АКТУАЛНИ ТЕМИ В СТОПАНСКОТО И
ПУБЛИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ
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Markovian decision processes in an energy storage system using the
software Аrena®
Andrey Yonchev, Adriana Todorova
Department of Systems and Control Engineering, Technical University –
Sofia, Bulgaria

Abstract: This paper considers the problem of modeling and optimal control of
an energy storage system simulated with the software package Arena®. The
study is aimed at investigating an approach to determine the optimal control
policy applying the Markovian decision processes. The software package
Arena® will be used to create a simulation model of the investigated energy
storage system and to analyze the performance of its functioning. The
considerations are based on description of the energy storage system in an
energy supply facility.
Keywords: Markovian decision processes, Optimal policy, Analysis, Modeling
and Simulation, Energy storage system

1. INTRODUCTION
Stochastic processes are represented by a collection of random variables [1]. They
are often used to describe the evolution of some random value, or system, over time. The
Markovian decision processes in a stochastic system have a great application in energy
systems, inventory, production, transportation, organizational and etc. areas [1, 2]. The
Markov process is defined as a stochastic process which satisfies the Markov property the conditional probability distribution of future states of the process depends only upon
the present state, not on the sequence of events that preceded it, which could be referred
as memory less [1]. A method to investigate the Markovian decision process is connected
with application of the exhaustive enumeration approach [1, 2].
Energy storage technology [6] has been and is continuously being developed for
various types of renewable energy. One of the greatest challenges in utilizing renewable
energy (including solar and wind) is managing the balance between supply and demand –
the wind does not always blow and direct sunlight is not always available. Even if the
output of wind generation, for example, is entirely predictable, the variability of that output
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increases the difficulties of matching system supply and demand. An extreme example of
wind variability might occur where the output of wind generators declines as the evening
demand peak is approaching. This fall might then be followed by a rise in wind output at a
time when demand is falling asleep. While relatively extreme, the example serves to
highlight the system management issues. Energy storage technologies play a sufficient
part in the means of solving the problem.
The aim of this paper is connected with performing an optimal control of a particular
energy storage system using the exhaustive enumeration approach. The application of the
program environment Arena® in performing modeling and simulation of the investigated
system is also presented.
The rest of the paper is structured as follows. In Section 2 we describe some
features of software package Arena®. Section 3 reveals some theoretical preliminaries of
the Markovian decision processes. Section 4 presents modeling, simulation and optimal
control of a given energy storage system before we conclude with Section 5.

2. SIMULATION ENVIRONMENT ARENA
The software Arena® is a graphically based package for modeling and simulation of
discrete event systems in the theory of queuing systems – manufacturing, servicing,
transport, energy systems and etc. [4, 5]. Arena is a simulation package, which has been
developed based on the principle of flow-oriented simulation. The user builds an
experiment model by

placing modules (boxes

of

different

shapes)

that

represent

processes or logic. Connector lines are used to join these modules together and to specify
the flow of entities. While modules have specific actions relative to entities, flow, and
timing, the precise representation of each module and entity relative to real-life objects is
subject to the modeler. Statistical data, such as cycle time and WIP (work in process)
levels, can be recorded and outputted as reports.
The software package Arena® works under the operation system Windows®. More
information about the considered package can be seen in [3].

3. MARKOVIAN DECISION THEORY
A stochastic process [1] is defined to be a collection of random variables (Xt), where
t denotes particular points of time, t=0,1,2,… . Instead of describing a process which can
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only evolve in one way, in a stochastic process there is some indeterminacy: even if the
initial condition is known, there are several (often infinitely many) directions in which the
process may evolve. Most processes, are stationary, that is, their randomness or joint
distributions does not vary in time.
Each state that the process reaches is given a label that denotes the physical state
(n )
of the system. Thus p ij is the conditional probability that the random variable X, starting

in state i, will be in state j after exactly n steps (time units). They must satisfy the
properties:

pij( n )  0 , i, j , and n=0,1,2…
M

p

(n)
ij

j 0

 1, and n  0,1, 2...

(1)

The transition probabilities are usually represented in matrix form:
…

State

0

1

M

0

(n)
p00

(n)
p01

p0( nM)

1

(n)
p10

(n)
p11

p1(Mn )

( n)
pM
0

pM( n1)

(n )
p MM


M

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

lim pij( n )   j ,
n

(2)

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

p
i 0

ij

M


j 0

j

i

  j , j  0, M

 1,  j  0, j  0, M

(3)

(4)

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

i, i  0, M . Thus, R is characterized by the values:

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

(5)

We assume that whenever the system is in state i, the decision to be made is the
same for all values of t. Such policies are called stationary policies.
In this paper we apply the exhaustive enumeration approach in order to answer the
question “which one of the policies is the best”. This method involves three steps. During
the first step, the possible strategies (policies), their transition matrices of one-step
transition probabilities, return matrices and expected costs ( Cik ) are generated. The
steady-state probabilities (πj) are calculated.
On the next step we compare the strategies. The long run expected average costs
are computed using the formula:
M

EC R   Cik  i

(6)

i 0

where k  d i (R) for each i. The expected costs Cik depend on the state i of the
system and the decision taken k.
And last, the optimal strategy, which minimizes the index EC(R) is chosen:

R*  min EC ( R)
R

4. MODELING, SIMULATION AND OPTIMAL CONTROL
In this section we perform an optimal control of an energy storage system. First we
use the exhaustive enumeration approach to obtain the optimal control policy for the
energy system applying the theory presented in Section 3. Afterwards we model and
simulate the process in energy solar thermal storage system using the software package
Arena® – such a task is not possible to be performed with other program environments.
Problem. We investigate a solar thermal storage of energy, formed in “batches”,
which could be ordered weekly. We suppose that each “batch” consists of 17 MWh
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energy. We have an energy system with maximum capacity of 4 batches (Z max=4), where
Zt is the capacity at the end of the week (time t) and Zt =0, 1… 4. The customer demand Dt
for each week can be described using the Poisson distribution with rate 

 3.

The system is in the starting state i (i=0, 1… 4), in order to go into state j (j=0, 1…
4), an order has to be made according to policies which will be consider later in the text.
If the demand exceeds the supply loses occur. A penalty cost of 4 000 is accounted
for each unsatisfied demand. For each batch we have setup cost - 1 100 and purchasing
cost - 1 308. If z batches are ordered costs are calculated as follows: 1100+1308.z.
All computations presented in this section are done using Matlab®.
In Table 1 the possible decisions are defined i.e.
Table1
Decisions
0
1
2
3
4

Activities
No ordering
1 batch is ordered
2 batches are ordered
3 batches are ordered
4 batches are ordered

Then we create a relation between the states and the possible decisions, this is
shown in Tables 2-6
Table 2
Decision 0
State
0
0
1
1
P

1
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

2

P Dt  1

P Dt  0

0

0

P Dt  2

P Dt  1

P Dt  0

0

P Dt  3

P Dt  2

P Dt  1

P Dt  0

3
4

Dt  1
P Dt  2
P Dt  3
P Dt  4

P Dt  0

Table 3
Decision 1
State 0
0
P

1

2
0

3
0

4
0

1

P Dt  1

P Dt  0

0

0

P Dt  2

P Dt  1

P Dt  0

0

P Dt  3

P Dt  2

P Dt  1

P Dt  0

2
3
4

Dt  1
P Dt  2
P Dt  3
P Dt  4

P Dt  0

Not allowed

Here for state 4 – four batches, decision 1 is not allowed because the maximum
storage limit should not be exceeded.
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Table 4
Decision 2
State
0
0
P

1

2

3
0

4
0

1

P Dt  2

P Dt  1

P Dt  0

0

P Dt  3

P Dt  2

P Dt  1

P Dt  0

Dt  2
P Dt  3
P Dt  4

2

P Dt  1

P Dt  0

3
4

Not allowed
Not allowed

Decision 3
State
0

0

1

2

3

4
0

1

P Dt  4

P Dt  3

P Dt  2

P Dt  1

P Dt  0

2
3
4

Not allowed
Not allowed
Not allowed

Table 5

P Dt  3

P Dt  2

P Dt  1

P Dt  0

Table 6
Decision 4
State

0

1

2

3

4

0

P Dt  4

P Dt  3

P Dt  2

P Dt  1

P Dt  0

1

Not allowed

2

Not allowed

3

Not allowed

4

Not allowed

Now we consider three ordering policies, which have to be compared.

Ordering policy 1: R1=[4, 3, 2, 1, 0].
This policy states that, “no matter the number of batches, an order is made to fill in
to the maximum”. We suppose that the demand has a Poisson distribution with probability
density function pn (t ) 

( t ) n e   t
, n  0, 1, 2, ., here λ=3 is the average number of
n!

entities to serve for unit time. Thus the computation of the transition probabilities is done in
the following way:
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Then the one-step transition matrix P1 for the first policy can be calculated and is
shown in Table 7
Table 7
State

0

1

2

3

4

0

0.3528

0.2240

0.2240

0.1494

0.0498

1

0.3528

0.2240

0.2240

0.1494

0.0498

2

0.3528

0.2240

0.2240

0.1494

0.0498

3

0.3528

0.2240

0.2240

0.1494

0.0498

4

0.3528

0.2240

0.2240

0.1494

0.0498

For the considered policy the expected costs resulting from single transition step
are calculated as follows

C04=1100+1308x4 +4000 x [1P(D=5) + 2P(D=6) + … + 23P(D=27)] =
= 6332 + 4000 x 0.3194 = 7609.6 BGN
C13=1100+1308x3 +4000 x [1P(D=5) + 2P(D=6) + … + 23P(D=27)] =
=5024 + 4000 x 0.3194 = 6301.6 BGN
C22=1100+1308x2 +4000 x [1P(D=5) + 2P(D=6) + … + 23P(D=27)] =
=3716 + 4000 x 0.3194 = 4993.6 BGN
C31=1100+1308x1 +4000 x [1P(D=5) + 2P(D=6) + … + 23P(D=27)] =
= 2408 + 4000 x 0.3194 = 3685.6 BGN
C40=4000x [1P(D=5) + 2P(D=6) + … + 23P(D=27)] = 1277.6 BGN
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Where the maximum value of n (demand) is 27, because all coefficients P(D>27)
are smaller than the machine precision = 2.2204e-016, that’s why, they are neglected.
In order to calculate the steady-state probabilities the following linear systems of
equations (3)-(4) have to be solved:

π0 = π0p00 + π1p10 + π2p20 + π3p30 + π4p40
π1 = π0p01 + π1p11 + π2p21 + π3p31 + π4p41
π2= π0p02 + π1p12+ π2p22 + π3p32 + π4p42
π3= π0p03 + π1p13 + π2p23 + π3p33 + π4p43
π4 = π0p04+ π1p14+ π2p24 + π3p34 + π4p44
π0 + π1+ π2 + π3 + π4 = 1

The solution is π0=0.3528; π1=0.2240; π2=0.2240; π3=0.1494; π4=0.0498;
The long run expected costs for ordering policy1 using are calculated using
expression (6)

EC ( R1 ) 

4

C
i 0

ik

i 

=C04π0 + C13π1 + C22π2 + C31π3 + C40π4 =
= 7609.6x0.3528 +6301.6x0.2240 +4993.6x0.2240 +3685.6x0.1494 +
1277.6x0.0498 = 5826.8 BGN

Ordering policy 2: R2=[4, 0, 0, 0, 0].
According to this policy, when we have 0 batches in the storage system, 4 should
be ordered, if not, zero should be ordered.
Using the same calculation procedure as shown above transition matrix P2 for the
second policy can be obtained in Table 8.
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Table 8
State

0

1

2

3

4

0
1
2
3
4

0.3528
0.9502
0.8008
0.5768
0.3528

0.2240
0.0498
0.1494
0.2240
0.2240

0.2240
0
0.0498
0.1494
0.2240

0.1494
0
0
0.0498
0.1494

0.0498
0
0
0
0.0498

For the considered policy the expected costs resulting from single transition step
are calculated as follows

C04= 6332+4000 x [1P(D=5) + 2P(D=6) + …+ 23P(D=27)]= 7609.6 BGN
C10=4000 x [1P(D=2) + 2P(D=3) + … + 26P(D=27)] =4000 x 2.0498= 8099.2 BGN
C20=4000 x [1P(D=3)+2P(D=4)+…+25P(D=27)]= 4000 x 1.2489= 4995.6 BGN
C30=4000 x [1P(D=4)+2P(D=5)+…+24P(D=27)]= 4000 x0.6721=2688.4 BGN
C40=4000 x [1P(D=5)+2P(D=6)+…+23P(D=27)]= 4000 x0.3194=1277.6 BGN

Values of the steady-state probabilities according to (3)-(4) are

π0 = 0.5488; π1= 0.1812; π2= 0.1504; π3 = 0.0908; π4= 0.0288.

The long run expected costs for ordering policy2 are calculated using expression
(6)

EC ( R2 ) 

4

C
i 0

ik

i 

= C04π0+ C10π1+ C20π2+ C30π3+ C40π4 =
=7609.6x0.5488+8099.2x0.1812+4995.6x0.1504+2688.4x0.0908+1277.6x0.0288 =
=6694.1 BGN
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Ordering policy 3: R3=[4, 3, 2, 0, 0].
This policy states that, if there are 0, 1 or 2 batches, an order to fill it to the
maximum is made, otherwise no order is undertaken.
The transition matrix P3 for the third policy is shown in Table 9

Table 9
State
0
1
2
3
4

0
0.3528
0.3528
0.3528
0.5768
0.3528

1
0.2240
0.2240
0.2240
0.2240
0.2240

2
0.2240
0.2240
0.2240
0.1494
0.2240

3
0.1494
0.1494
0.1494
0.0498
0.1494

4
0.0498
0.0498
0.0498
0
0.0498

For the considered policy the expected costs resulting from single transition step
are calculated as follows
C04=6332+4000 x [1P(D=5)+2P(D=6)+…+23P(D=27)]= 7609.6 BGN
C13=5024+4000x [1P(D=5)+2P(D=6)+…+23P(D=27)]= 6301.6 BGN
C22=3716+4000 x [1P(D=5)+2P(D=6)+…+23P(D=27)]=4993.6 BGN
C30=4000 x [1P(D=4)+2P(D=5)+…+24P(D=27)]= 2688.4 BGN
C40=4000 x [1P(D=5)+2P(D=6)+…+23P(D=27)]= 1277.6 BGN

The values of the steady-state probabilities are calculated according to (3)-(4)

π0=0.3832; π1=0.2240; π2=0.2139; π3=0.1359; π4=0.0430.

The long run expected costs for ordering policy3 using expression (6)

EC ( R3 ) 

4

C
i 0

ik

i 

=C04π0+ C13π1+ C22π2+ C30π3+ C40π4 =
=7609.6x0.3832+6301.6x0.2240+4993.6x0.2139+2688.4x0.1359+1277.6x0.0430=
=5816.4 BGN.
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Finally we have to compare the expected costs for the considered ordering policies

EC( R1 )  5826.8 BGN; EC ( R2 )  6694.1 BGN; EC (R3 )  5816.4 BGN

According to the results, the most appropriate ordering policy, with minimum
expected costs is ordering policy 3, i.e. R3=[4, 3, 2, 0, 0] and the long run average
expected costs are:

EC ( R3 )  5816.4 BGN.

Using the Arena® simulation software we perform modeling, simulation and optimal
control of energy storage for solar thermal system. The energy storage system which is
created has 4 customers, with each having an agreement to order not more than 17MW.
The energy is used for heating of hot water for domestic purposes. If a customer reaches
the limit he will not be supplied until the end of the time period. The necessary thermal
energy for meeting the peak-load is delivered by electrical supply system through build-in
the tank electric heaters. Based on the production from the solar installation and the
agreed delivering amount for the consumers, using a simulation of the process of energy
storage we aim to determine an optimal policy for accumulation and minimal amount of
electrical energy, necessary for satisfying the peak demand.
The created Arena® simulation model of the solar thermal system is shown on fig. 1.

Figure 1: Arena simulation model
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For simulation of the model with real data we define the following parameters:

Quantitative parameters
Еntity

single value

(for this model

entity = 1 MW)

Variable 1

number of entities in the batch

(for this model

batch = 17 entities)

Variable 2

maximum batches

(for this model

maximum = 4 batches)

(for this model

maximum capacity

Store maximum capacity

=

maximum batches)

Daily schedule of consumption is shown on fig. 2.
Consumer 1

- according Schedule 1

Consumer 2

- according Schedule 1

Consumer 3

- according Schedule 1

Consumer 4

- according Schedule 1

Figure 2: Daily schedule.

Time parameters
Step of the simulation

(for this model

= 1 minute)

Replication length

(for this model

= 1 week)

Step of incoming resource

(for this model

= 1 minute)
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On fig. 3 we can see the behavior of the energy storage system when we implement
our optimal control policy. If at any moment according to the customer demand in the
storage system there are 2 or less batches, which are presented as entities therefore 34 or
less entities, it get filled to it’s maximum capacity of 4 batches or 68 entities.

Figure 3: Graphical visualization of the energy storage capacity.

5. CONCLUSIONS
The application of the exhaustive enumeration method to design an optimal control
policy of energy storage system was investigated. The importance of Markovian decision
processes in choosing an optimal policy was considered. Modeling, simulation and optimal
control of energy storage for solar thermal system using the software package Arena® was
performed. Simulation of the process of energy storage was conducted in order to
determine an optimal policy for accumulation and minimal amount of electrical energy,
necessary for satisfying the peak customer demand.
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Кризисно управление на банки /случаят Кипър/
проф. Милети Младенов, ред. докт. Елена Ралинска
катедра „Финанси“, Университет за национално и световно стопанство

Crisis bank management /the case of Cyprus/
prof. Mileti Mladenov, PhD Candidate Elena Ralinska
Department of Finance, University of National and World Economy

Резюме: В доклада се разглежда въпросът за банковата криза в Кипър
от 2012 – 2013 г. и нейното разрешаване. Представена е кратка
история на възникването, последиците и управлението на банковата
криза в Кипър. Казусът Кипър породи много противоречиви реакции,
преминавайки границите на малката южна държава и превръщайки се в
актуална тема на ниво ЕС. От специфичен, уникален и неповторим
случай, казусът Кипър се превръща в своеобразен модел за разрешаване
на банкови кризи. Директивата и регламентът за създаване на рамка
за преструктуриране и оздравяване на кредитни институции и
инвестиционни посредници са повлияни до известна степен от казуса
Кипър.
Ключови думи: банкова криза, Кипър, депозити, „подстригване“,
преструктуриране и оздравяване на кредитни институции, управление.

Summary: This paper outlines the issue of 2012 - 2013 Cypriot financial crisis.
The paper presents brief history of Cypriot bank crisis, its consequences and
management. The case of Cyprus raised many controversial reactions, crossing
the border of the small southern European state and growing into a hot topic at
the EU level. From specific, unique and exceptional model, this case evolves in
a model for management of banking crises. The directive and regulation, that
establish a framework for recovery and resolution of credit institutions and
investment firms, are influenced to some extent by the case of Cyprus.
Key words: banking crisis, Cyprus, deposits, „hair-cut“, recovery and resolution
of credit institutions, management.
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УВОДНИ БЕЛЕЖКИ
Започналата в САЩ през 2007 г. ипотечна криза, постепенно прерасна в
глобална финансова и икономическа криза, засягайки всички страни и икономики.
Кризата се пренесе в Европа през 2008 г., достигайки своя апогей през 2009 г. В
периода, последвал световната финансова криза от 2007 - 2009 г., силно се изостри
проблемът с държавния дълг на някои страни-членки на ЕС, което доведе до
навлизането на еврозоната в т.нар. дългова криза. Най-сериозно бяха засегнати
страните, известни като PIIGS, сред които най-много се обсъжда ситуацията с
дълговата криза в Гърция.
В резултат на глобалната финансова криза и преструктурирането на дълга на
Гърция, през 2012 – 2013 г. Кипър беше изправена пред финансова и банкова криза.
Островната република е член на ЕС от 2004 г., а през 2008 г. бе приета и в
еврозоната. Със своя БВП от около 19,5 млрд. евро, тя е една от най-малките
икономики в общността. От друга страна, обаче, активите на банките в Кипър
надхвърлят 7 пъти БВП на страната, което е причина много експерти още преди
началото на кризата да смятат, че най-големият проблем на малката държава е
свързан с банковия сектор и прекалената му експозиция към гръцки дълг.
Кипърските банки държат в балансите си гръцки дълг, възлизащ на 22 млрд. евро,
при обща за всички тях сума на депозитите 120 млрд. евро .1
Според различни оценки между една трета и половината от всички депозити в
кипърските банки са с руски произход. Рейтинговата агенция Moody’s изчислява, че в
банките в Кипър има около 31 млрд. долара руски капитал – 12 млрд. от банки и 19
млрд. от граждани и фирми. Основна причина за големия дял на руски капитал е
благоприятният данъчен режим и правила на острова.
В средата на 2012 г. две от най-големите банки са изправени пред фалит Bank of Cyprus и Cyprus Popular Bank. За да избегне фалит, на 16 март 2013 г. Кипър
постига споразумение с Международния валутен фонд, ЕК и ЕЦБ за отпускане на
спасителен заем в размер на 10 млрд. евро срещу въвеждането на еднократен
данък върху депозитите в размер на 6,7% за депозити до 100 000 евро и 9,9 % за
депозити над 100 000 евро.
След отхвърлянето на идеята за въвеждане на еднократен данък, на 25 март
2013 г. е сключено финалното споразумение с кредиторите, според което Кипър ще
1

http://en.wikipedia.org/wiki/2012%E2%80%9313_Cypriot_financial_crisis#cite_note-10
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получи финансова помощ. В замяна на това, Кипър трябва да затвори втората по
големина банка на острова - Cyprus Popular Bank (позната и под местното й
наименование Laiki) и да преструктурира най-голямата си банка - Банката на Кипър,
като наложи загуби за притежателите на депозити на сума над 100 хиляди евро.
Притежателите на депозити под 100 000 евро няма да участват в спасяването на
банките,

тъй

като

техните

средства

са

гарантирани

от

европейското

законодателство. Отписването на суми по депозити над 100 000 евро ще достигне
37,5%,

като

в

замяна

вложителите

ще

получат

акции.

Върху

22,5%

от

негарантираните депозити няма да бъдат начислявани лихви. Останалите 40% от
средствата ще бъдат облагани, но ще бъдат изплатени едва след оздравяването на
банката.
Увеличаването и въвеждането на фиксиран лимит на гаранция за депозитите
от 100 000 евро в ЕС по време на глобалната финансова криза изигра изключително
важна роля при казуса Кипър. По този начин бяха защитени депозитите на много
повече вложители. Преди приемането на новата директива за схемите за
гарантиране на депозитите, се наблюдават сериозни различия в лимита между
държавите членки. В опит да избегнат изтичането на капитали от кипърските банки,
властите въвеждат и редица ограничения върху размера на трансакциите и
тегленето на пари.
Разрешаването на банковата криза в Кипър породи доста противоречиви
реакция на политици, експерти и финансисти. В отговор на въпрос за кризата в
Кипър френският президент Франсоа Оланд коментира, че „гаранцията за влоговете
в европейските банки е неотменен принцип и че случаят на Кипър е „специфичен,
уникален и неповторим“ 1. Неговото изявление обаче контрастрира с изказването на
председателя на еврогрупата Йерун Дайселблум, който заявява, че планът за
спасението на Кипър е нов модел за разрешване на банкови кризи във валутния
съюз.

КАЗУСЪТ

КИПЪР

-

ЧАСТЕН

СЛУЧАЙ

ИЛИ

ОБЩО

ПРАВИЛО

ЗА

РАЗРЕШАВАНЕ НА БАНКОВИ КРИЗИ?
Случаят с банковата криза в Кипър от 2012-2013 г., която беше решена и за
сметка на загуби за вложителите, е своеобразна нова страница в историята на
1

http://www.investor.bg/evropa/334/a/fransoa-oland-kipyr-e-specifichen-i-unikalen-sluchai,148795/
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банковото дело в света. За първи път в продължителната история на банковото
дело част от загубите на банките, предизвикани от лоши активи, се поемат
насилствено от вложителите на някои от кипърските банки, разполагащи с пари по
сметките си, надхвърлящи 100 хил. евро.
Този казус предизвика остри дискусии и ако беше ограничен само до една
малка страна членка на ЕС, каквато е Кипър, вероятно би могъл да има по-слаб
отзвук. Изненадващо, обаче, той се оказа своеобразен експеримент и може би
прототип на бъдеща схема за разрешаване на банкови кризи за сметка и на
вложителите, на нивото на проект за европейска директива или регламент в тази
област.
Мненията на различни експерти по тези въпроси са различни, но считаме, че
за един пълноценен анализ на проблема голямо значение имат подробностите.
Ето някои от главните подробности.
Принципно и от векове вложителите /кредитори/ в една банка носят риска да
загубят парите си, ако банката се окаже в тежко финансово състояние и по една или
друга причина фалира. Това е ситуация, сходна и с други форми на инвестиране,
където инвеститорът /вложителят/ знае предварително рисковете и ги приема или
отхвърля. С течение на времето, обаче, банките като финансови посредници са се
превърнали в институции, които съхраняват голяма част от спестяванията на
гражданите и фирмите; те работят по тази причина предимно с чужди пари и тази
тяхна функция е затвърдена от законодателството и обичаите, така че включително
днес се прави разграничение между риска, който носи вложителят /в случая
разглеждан като инвеститор в инструмент, наречен депозит/ и риска за акционера
/собственик/ на банката. Казано по друг начин,

макар да са частни компании,

банките като основен финансов посредник навсякъде по света са се превърнали в
институции със значима обществена роля и особен статут. Това означава, че
вложителите винаги разчитат да получат обратно в пълен размер парите си,
държани в банката, ако тази банка не фалира и не бъде прекратена като търговско
дружество. Рискът от загуби, лошо управление, форсмажорни обстоятелства, се
носи от акционерите /индиректно и от мениджърите/ и това е регламентирано в
множеството регулации на техните операции и надзорната дейност на държавата.
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Важен, сравнително нов детайл в разпределението на рисковете са схемите
за финансова сигурност, чрез които държавата създава сигурност за парите на
вложителите до определен лимит /определен понастоящем за страните членки на
ЕС, като минимум от 100 хил. евро/. Въпросът, който ни интересува тук, е какво
става с останалите пари, надхвърлящи този минимум. В някои страни сумата на
гарантираните депозити е значително по-висока, но това е въпрос, оставен на
дискрецията на всяка отделна страна член на ЕС.
Случаят Кипър, обаче, изненада клиентите на кипърските банки, а също и
външните наблюдатели и анализатори с това, че един вид изравнява отговорността
на акционерите собственици на банката и тази на вложителите, ако банката се
окаже в лошо финансово състояние и евентуално фалира. Депозитите на
вложителите в някои от кипърските банки, на суми над гарантирания лимит, бяха
„подстригани“ без съгласието на титулярите на сметки, като една част от тях бяха
заменени с акции на банката. По принцип при банковите депозити, сумата на
депозита като финансов актив, собственост на титуляря на сметката, е точно
фиксирана и не се променя във времето /абстрахираме се от инфлацията/, за
разлика от променящата се по принцип стойност на акциите, притежавани от същия
титуляр. Тъкмо тази „подстригана“ част от депозитите е интересна за анализ.
Нейната стойност може да се промени във времето в положителна насока, цената
на акциите да нарасне и собствениците на такива акции да се окажат неочаквано
много богати. Възможно е, обаче, и обратното, цените на тези акции да спаднат и
продължително време собственикът да понася загуби. Титулярят на депозит и
титулярят на акции са две съвършено различни фигури. През своя живот почти
всеки гражданин или фирма неизбежно държи по-малки или по-големи суми в
банките, но собствениците на акции са далеч по-малко. Държането на пари в
банките е своеобразна инвестиция, която до голяма степен е защитена и от
държавата чрез схемите за гарантиране на депозитите, лицензирането и контрола
на банките, банковите регулации и т.н. Държането на акции, макар и на
акционерното дружество банка, е съвършено различно нещо. Същото може да се
каже и чрез различното ниво на ликвидност на двата актива – спестяванията по
сметки в банките, респективно държането на акции в банка.
Може да се обобщи, че нов момент в понасянето на риска за вложителя в
една банка на базата на случая Кипър, е предварителното, насилствено
превръщане на депозита или част от него във финансови активи /акции/ или изобщо
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отнемането му. Ако в крайна сметка банката все пак фалира, вложителят ще загуби
парите си над гарантирания лимит. С тяхното отнемане или замяна все пак се прави
опит банката да бъде спасена и в крайна сметка неговите пари да не бъдат
загубени. Остава неизвестно, обаче, кога те ще бъдат върнати и в какъв размер.
Към казуса Кипър се добави и друго обстоятелство. Сериозни и не само на
пръв поглед хора и политически фигури, обявиха тази нова схема за решаване на
банкови кризи като инструмент за борба с прането на пари, тъй като се предполага,
че това се прави в не малки мащаби в Кипър като офшорна зона. Тоест тук бяха
намесени неикономически, нефинансови съображения и това съвсем усложни
ситуацията /Липсват данни, но може да се предполага, че в кипърските банки се
държат депозити над защитения лимит не само от перачи на пари, но и от
обикновени граждани и фирми/. От друга страна, в печата се коментират други
офшорни зони, между които съвсем нормални държави, където прилагането на
кипърския модел най-вероятно би било немислимо.
Същевременно на ниво

ЕС се предприемат съвсем реални стъпки за

създаване на единен механизъм за решаване и управление на банкови кризи,
разбира се, като част от по-общите идеи за единен банков надзор, банков съюз,
евентуално обща схема за гарантиране на депозитите, създаване на фондове за
спасяване на банки и др.
Разработен е проект на регламент за оздравяване и спасяване на банки и
инвестиционни компании, който ще важи за всички банки, попадащи под единния
банков надзор. За страните извън него е разработен проект на Директива за
оздравяване и спасяване на банки и инвестиционни компании. И регламентът, и
директивата разширяват и обобщават казуса Кипър, превръщайки го като че ли от
частен случай, включително за борба с офшорките, в общо правило и задължение
за страните-членки.
Може да се каже, че независимо от практическите действия, активният дебат в
тази област продължава В няколко пункта по-долу ще формулираме позицията на
авторите по тези въпроси: .
1.

Идеята да се „подстригват“ депозити като се отнемат от титулярите

пари от техните сметки може да бъде квалифицирана с много силни думи – кражба,
насилие и др. По своята същност банковото посредничество предполага връщане на
парите на клиентите в техния номинален размер, освен в случаите на фалит на
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банката. Този принцип на банковото дело, прилаган в продължение на векове,
създава доверие към банките и тъкмо то ги е направило главен посредник, при който
гражданите и фирмите държат своите спестявания. Отклонението от такъв принцип
разрушава представата за банковите операции в техния конвенционален смисъл и е
объркващо за поведението на вложителите /кредитори/на банките.
2.

Случаят Кипър провокира дебата за опциите за решаване на банкови

кризи и в друга посока. При финансовото посредничество кредиторът /вложител/
носи риска, произлизащ от неговите действия. Следователно, ако една банка
фалира, той ще загуби парите си или част от тях. Следователно, неговото
предварително финансово участие в схема за спасяване на банката, ако тя наистина
бъде спасена и оздравена, може да предотврати загубването на пари, и от тази
гледна точка разширяването на приложението на казуса Кипър може да се окаже
опция, заслужаваща положителна оценка. Да не забравяме, че при казуса Кипър
имаше много сериозно усложнение, дошло индиректно от дълговата криза в Гърция,
тоест в случая се прояви „ефектът на заразата“ и кипърските банки загубиха пари,
защото държаха част от активите си в силно обезценените гръцки ДЦК.
3.

Мрежата за финансова сигурност, използвана навсякъде в съвременния

свят, поддържа доверието на вложителите в банките, защото определена част от
парите в банките са гарантирани индиректно от държавата – на ниво 100 хил. евро в
ЕС, 250 хил. дол. в САЩ и т.н. Тази мрежа и по-конкретно, схемите за гарантиране
на депозитите, имат своите привърженици, но и своите противници, защото те
пораждат морален риск, който придобива две изражения. Първо, вложителите
стават безразлични към риска на конкретната банка, защото схемата ги предпазва
от загуби. Второ, този механизъм им подсказва сто процентова печеливша стратегия
за управление на парите си, при която те разпръскват своите спестявания в повече
банки, но държат по сметките си само гарантирания размер на депозитите.
Например, за България всеки титуляр, следвайки горната стратегия може да
предпази спестяванията си от загуби на сума до 3 млн. евро /30 банки Х 100 000
евро/.
4.

В повечето страни в Европа, а също и в света, схемите за гарантиране

на депозитите имат право да действат на принципа на „по-евтиното решение“.
Съгласно този принцип, законодателството позволява на схемите за гарантиране на
депозитите да изберат по-евтината от следните две опции /в случая по-евтина от
гледище на финансовите разходи за схемата/. Първо, да изчакат в пасивна позиция
затварянето на банката и да изплатят гарантираните депозити до съответния лимит.
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Това е системата pay-box, каквато беше и българската до 2006 г. Второ, ако
финансовото състояние на проблемната банка е такова, че тя може все пак да се
оздрави, схемата за гарантиране на депозитите я капитализира, придобивайки акции
в нея, вместо да изплати гарантираните депозити. При успешно развитие на такава
операция банката продължава да работи и вложителите не губят никакви пари,
включително тези, които са над гарантирания размер. Впоследствие схемата
продава акциите и си възстановява средствата. При идеално протичане на
операцията това е най-чистото решение. Но има голяма трудност при прилагането
му, която произлиза от точността на преценката и на решението – дали да се
изплатят депозитите или да се капитализира банката. Считаме, че горната преценка
за прилагане принципа на по-евтиното решение, следва да се прави в много тясно
взаимодействие с банковия надзор, особено в малки страни с неголям банков
сектор, където липсват надеждни алтернативни източници на информация за оценка
на финансовото състояние на банките, извън надзора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Всичко е много противоречиво, има „за“ и „против“. Това решение
/“подстригването“/ на нивото на ЕС събуди незабавна негативна реакция, защото е
необичайно, може да подплаши спестяванията и да накара спестителите да
използват парите си за ненужни разходи, вместо да ги държат в банките или да
спестяват под дюшека. Намаляването на спестяванията е пагубно за всяка
икономика, защото финансовите посредници /банките/ ги трансформират в
производителни инвестиции, което е решаващо за икономическия растеж и
благосъстоянието на всяка нация, особено на по-изостаналите.
Но много управленски решение на 21 век са необичайни и авангардни. Цялата
работа

е

в

това,

дали

въпросното

решение

/предварително

насилствено

„подстригване“/ е подходящо и приемливо за всяка фризура.
Ако трябва накратко да се обобщи казаното по-горе, могат да се формулират
следните няколко твърдения, в които е възможно да се открият както противоречия и
несъгласие, така може би и удовлетвореност от попаденията в тях:
1.

Банките

в

лошо финансово

състояние

да

бъдат

затворени и

вложителите да загубят незащитената част от парите си,

212

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

2.

Банките

да

бъдат

Том 1(8)/2013

оздравени,

ISSN 1314-0582

като

това

става

за

сметка

на

допълнителен капитал от акционерите или чрез превръщане на част от депозитите в
акции, по примера на Кипър.
3.

В играта да се намеси схемата за гарантиране на депозитите, която

също да стане акционер, приемайки, че това е по-евтиното решение, отколкото
банката да бъде затворена и тези пари да се платят безвъзвратно на вложителите.
4.

За банките от еврозоната горните решения могат да бъдат допълнени с

използване на пари от фонда за финансова стабилност.
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Резюме: Предприемаческата активност има решаващо значение за
просперитета на едно общество. Тя е ключовият фактор за успех в
бизнеса и неговото дългосрочно развитие. Поради тази причина сме се
спрели върху анализа на предприемаческата активност в България. В
настоящата

разработка

ще

разгледаме

динамиката

на

предприемаческата активност за периода 2008 – 2012 година, след
което ще потърсим причините за разкритите изменения (групирани в
общи за Европейския съюз и специфични за България), и ще завършим с
предложения за подобряване на условията на предприемаческата среда,
които да стимулират предприемаческата активност в страната.
Ключови думи: предприемаческа активност, МСП, България.
JEL Classification: M13

1. Въведение
Малките и средните предприятия (МСП1) имат съществено влияние върху
икономическия живот в страната. По данни на НСИ за 2011 година те съставляват
99,8% от всички нефинансови предприятия (микропредприятията – тези с персонал
под 10 души, представляват 91,9%). Същевременно МСП осигуряват работа на
74,6% от трудоспособното население. Делът на МСП в оборота на нефинансовите
предприятия достига 67%, а този от инвестициите в ДМА – 69%. МСП генерират 59%
от добавената стойност в страната.

1

Към МСП се отнасят всички предприятия с персонал под 250 души.
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Посочените данни са индикатор за ключовата роля, която имат МСП в
националната икономика. Затова е от изключителна важност да се направи
внимателен анализ на тенденциите, които наблюдаваме сред тези бизнес
организации.

Малките

и

средните

предприятия

обаче

са

резултат

от

предприемаческите усилия на индивидите. Това обуславя фокусирането на нашия
поглед върху състоянието на предприемаческата активност в България. Целта на
настоящата разработка е да изведем нейните основни проблеми, вероятните
причини за тях и възможните решения.

2. Характеристика на предприемаческата активност
Разглеждането на предприемаческата активност изисква на първо място да
изясним какво представлява предприемачеството. Редица автори се опитват да
изяснят ролята на предприемача (Кантилон, Смит, Жан Батист Сей, Кирцнер, Хай,
Лебенщайн, Дракър, Шапиро, Коев, Давидков и др.), както и същността на
предприемачеството (Шумпетер, Хайек, Кирцнер, Петерс, Кругер, Хирш, Коев,
Църев, Давидков, Дойков и др.).
Робърт Хирш дефинира предприемачеството като „процес на създаване на
нещо различно със стойност, придружено с отдаването на необходимото време и
усилия и при приемането на финансов, физически и морален риск и получаването
като компенсация на финансово и морално възнаграждение“1.
В базата данни на BusinessDictionary.com2 намираме следното определение:
„способността и готовността за създаване, организиране и управление на бизнес
начинание заедно с поемането на евентуалните рискове с цел генериране на
печалба“. Предприемаческият дух се възприема като основен фактор за успех на
нациите в непрекъснато променящата се среда.
Според Винекерс и Търик предприемачеството е проявление на способността
и готовността на индивидите, самостоятелно, в колективи, вътре или извън
определена организация да (1) улавят и създават нови икономически възможности,
нови продукти, нови методи за производство, нови организационни схеми, нови
продуктово-пазарни

комбинации;

(2)

въвеждат

своите

идеи

на

пазара,

1

Hirsch, R., M. Peters. Entrepreneurship. 4th ed. Irwin/McGraw-Hill, Boston, 1998.
Еntrepreneurship. BusinessDictionary.com. WebFinance, Inc.
http://www.businessdictionary.com/definition/entrepreneurship.html (accessed: November 12, 2013).
2
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преодолявайки неопределености и други обстоятелства, като вземат решение за
място, форма и използване на ресурси и институции1.
От своя страна предприемаческата активност може да се разглежда като
продукт на действията на един индивид или група индивиди, които основават
предприятие2. Това определение приемаме за работно в настоящата разработка.
Във фокуса на нашия анализ попадат малките и средните предприятия като основен
резултат от предприемаческата активност в страната. Необходимо е да отбележим,
че отделяме разглежданото понятие от термина предприемаческа активност на
организацията, която по същество представлява вътрешно предприемачество във
вече създадена компания (иновации и обновяване).

3. Изменение на предприемаческата активност в България
Добър

поглед

върху

предприемаческата

активност

в

страната

дава

динамиката на броя на предприятията (таблица 1).
Таблица 1
Брой нефинансови предприятия според броя на заетите
за периода 2008-2011 година3
до 9

10 – 49

50 – 249

250+

2008

289 981

26 752

5 439

831

2009

335 929

26 463

5 071

766

2010

337 147

24 368

4 662

752

2011

336 631

24 317

4 536

756

Броят на предприятията във всички категории с изключение на големите (над
250 души персонал) намалява. Единствено при микропредприятията има ръст през
2009 и 2010 година, но през последната година от периода се отчита спад, който (по
прогнозни данни) ще продължи и през 2012 година.

1

Цит. по Дойков, Д. Предприемачество и предприемачески проекти. НБУ, София. 2007.
Парчева, М. Предприемаческа активност на организацията. Дис. Варна. 2013.
3
НСИ.
2
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Показателят за новоразкрити фирми също сериозно се влошава – през 2011
спрямо 2010 година техният брой намалява с 12,1%, като същевременно броят на
закритите предприятия се увеличава с 39,6% (Таблица 2). Това обуславя
значителния спад на нетния коефициент на откриване (-1,2%).1 Делът на откритите
фирми в активните спада до 10%. За разглеждания период наблюдаваме
непрекъснат

спад

на

коефициента

на

откриване,

което

свидетелства

за

намаляването на предприемаческата активност в страната.
Броят на закритите предприятия се увеличава до 35 817, което дава
отражение и върху коефициента на закриване, който достига 11,2%.
Таблица 2
Открити и закрити предприятия в България
за периода 2008 – 2012 година2
20123

2008

2009

2010

2011

Брой

49 287

57 134

36 514

32 109

38 013

Коеф. на откриване

18,2%

17,4%

11,3%

10%

12%

Брой

35 442

25 772

25 650

35 8174

27 560

Коеф. на закриване

13,1%

7,9%

7,9%

11,2%

8,7%

Нетен коеф. на откриване

5,1%

9,5%

3,4%

-1,2%

3,3%

Открити предприятия

Закрити предприятия

Същата тенденция наблюдаваме и при броя на заетите в новооткритите
предприятия – през 2011 година той намалява с 23,6% спрямо предходния период
до 56 988 (през 2010 – 74 418, а през 2009 – 115 360). Средният брой заети лица на
едно новооткрито предприятие остава нисък и постоянен на ниво от 2 лица.
Спадът на заетостта през 2011 г. в МСП отбелязва съществено забавяне,
достигайки 1,3% спрямо 5,6% през предходната година. През същия период МСП
осигуряват 74,6% или 1,48 милиона от работните места в страната, което е с 19,2

1

Изследване предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП (2012 – 2013). ИАНМСП,
Обединение ИНСАЙТ, София, 2013.
2
НСИ, Структурна бизнес статистика. Данните за 2011 и 2012 година са прогноза на обединение Инсайт.
3
Прогнозни данни.
4
Данните са неокончателни.
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хиляди по-малко в сравнение с 2010 г. Средният брой на заетите в едно
предприятие също остава постоянен — 5,7 лица1.
Темпът на растеж на инвестициите в сектор МСП възлиза на 2,3%. Около 20%
от

предприятията

обаче

имат

проблеми

във

финансирането

(нуждата

от

финансиране е съпоставима с нивата в ЕС). Предприятията използват предимно
лични спестявания и банкови заеми, за да финансират инвестиции. Кредитирането е
по-достъпно за по-старите предприятия в сравнение с младите предприятия – само
27% от предприятията, създадени след 2010 г., са ползвали банков кредит2.
Това се отразява и върху възможността на компаниите да остават
жизнеспособни – броят на новосъздадените предприятия през 2009 г., които са
оцелели до 2010 г., е 46,5 хил., като средният коефициент на оцеляване общо за
икономиката е 80,6%. Това означава, че близо една пета от новосъздадените
предприятия прекратяват дейност още след първата година от създаването си.
Причините за това могат да се търсят както в липсата на достатъчен стартов
капитал, така и в недостатъчно доброто планиране и организиране на дейността.
Липсват необходимите умения за провеждането на маркетингови проучвания и
съставянето на бизнес планове.
След разглеждането на агрегираните данни, ще представим анализ на
регионалните и отрасловите особености в предприемаческата активност, които
характеризират измененията, настъпили през последните години.
Данните за новооткрити предприятия по региони показват силна диспропорция
(таблица 3).
Най-добре се развива Югозападният регион, което се дължи на стопанската
активност в Софийска област. Положителният темп е резултат от ръста на
микропредприятията за периода 2009 – 2010 година. Въпреки това в Северозападен
и Северен централен регион наблюдаваме отрицателна стойност, което е
показателно за влошаващите се условия за стопански инициативи дори и сред
микропредприятията.

1

Изследване предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП (2012 – 2013). ИАНМСП,
Обединение ИНСАЙТ, София, 2013.
2
Пак там.
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Таблица 3
Среден темп на изменение на броя нефинансови предприятия
за периода 2008 – 2011 г.1
Регион

СТИ (%)

Северозападен

-0.4

Северен централен

-1.7

Североизточен

3.8

Югозападен

8.6

Южен централен

5.3

Югоизточен

2.1

Следва да отбележим, че добрите показатели на трите водещи региона се
дължат предимно на високия ръст на броя предприятия през 2009 година (за
Югозападен – 24,3%; Южен централен – 17,1%; Североизточен – 13,2%). През 2011
година всички региони с изключение на Югозападния и Югоизточния бележат спад в
броя на нефинансовите предприятия. Дори за двата региона с растеж стойността му
не надхвърля 1%. Все още не се забелязват положителни промени в разглеждания
показател, което оказва допълнително негативно въздействие върху условията за
реализиране на предприемаческа активност в страната.
Подобна е и ситуацията с динамиката на предприятията според сферата на
дейност.
Отрицателен темп наблюдаваме в секторите строителство и преработваща
промишленост. Това са отраслите, които изпитаха най-силно влиянието на
световната икономическа криза и все още не могат да се възстановят. Сравнително
висок ръст бележат секторите производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и на газообразни горива и селско, горско и рибно стопанство.
Причините за това обаче са външни – свързани със значителния размер неусвоени
средства по европейските програми, засягащи тези два отрасъла. Стабилен растеж
отбелязва и ИТ-секторът. Притеснение обаче буди фактът, че 13 от 17 икономически
дейности са с под 0,1% среден ръст на предприятията за периода 2008 – 2011
година.

1

НСИ.
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Фигура 1 представя темпа на изменение на броя на предприятията по
икономически дейности:

1. Строителство
2. Преработваща промишленост
3. Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
4. Добивна промишленост
14. Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения
15. Други дейности
16. Селско, горско и рибно стопанство
17. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

Фиг. 1. Среден темп на изменение на броя на предприятията по икономически дейности за периода
2008 – 2011 година (%)1

В следващата таблица (табл. 4) са представени десетте сектора, в които са
разкрити най-голям брой нови предприятия. Всички те са в сферата на услугите.

1

Непосочените в легендата икономически дейности са: 5. Транспорт, складиране и пощи; 6. Операции с
недвижими имоти; 7. Хотелиерство и ресторантьорство; 8. Образование; 9. Хуманно здравеопазване и социална
работа; 10. Професионални дейности и научни изследвания; 11. Доставяне на води; канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване; 12. Административни и спомагателни дейности; 13. Култура, спорт и
развлечения.
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Таблица 4
ТОП 10 на секторите по брой новосъздадени МСП през 2011 година1
№

Брой нови
предприятия

Сектор

1

Търговия на дребно

10 608

2

Търговия на едро

3 540

3

Ресторантьорство

3 070

4

Недвижими имоти

2 537

5

Сухопътен транспорт

1 893

6

Търговия на едро и дребно с
автомобили, мотоциклети и т.н.

1 228

7

Специализирани строителни дейности

1 073

8

Други професионални дейности
(дизайн, фотография, преводи)

1 007

9

Юридически и счетоводни дейности

818

10 Строителство на сгради

Дотук

разгледахме

предприемаческата

792

активност,

като

резултат

от

динамиката на МСП. В следващата част от изложението ще коментираме
индивидуалните аспекти на предприемаческата активност в България.
Неин основен фактор са самонаетите лица. Следващата графика показва
негативната тенденция в изменението на техния брой.

1

Национална стратегия за насърчаване на МСП – Small Business Act – 2014-2020. Министерство на икономиката
и енергетиката, 2013.
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Фиг. 2. Брой самонаети за периода 2008 – 2013 (по тримесечия, хил. бр.)

Част от самонаетите реално работят на временна заетост в туризма,
хотелиерството, ресторантьорството и строителството. Това се вижда от ясно
изразената сезонност в представените данни. Въпреки това можем да отчетем
значително и трайно намаляване на броя самонаети (над 70 000 за разглеждания
период).
Заетостта намаля с 31,2 хил. души (1,1%), което показва сериозни слабости
във възможностите за създаване на работни места и е индикатор за продължаващ
стремеж към оптимизиране на разходите от страна на фирмите. Същевременно,
броят на безработните лица се увеличава с около 34 хил. души спрямо 2011 г., като
коефициентът на безработица достига 12,3%1.
През първото тримесечие на 2013 година ръст (спрямо 2012 година) бележат
самонаетите в секторите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети;
транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ (5,6 хил.) и
„Строителство“ (2,5 хиляди). Рязък спад има на самонаетите в селското стопанство
(7,8 хил.). В останалите сектори се запазва равнището на заетост от предходната
година.
Следва да се отбележат и негативните тенденции сред младите хора, които
съставляват основния потенциал на човешки ресурс в страната за създаване на
нови

бизнеси.

Безработицата

сред

българските

младежи

е

висока,

а

1

Изследване предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП (2012 – 2013). ИАНМСП,
Обединение ИНСАЙТ, София, 2013.
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предприемаческата активност – слаба. Само 9 800 български младежи развиват
бизнеса си самостоятелно, в партньорство или работят като самонаети. Това
означава, че предприемачески риск са поели едва 0,7 % от всички млади работещи
българи. Като цяло е ниска и заетостта сред младите българи (до 25 годишна
възраст) – около 20%1.

4. Причини за промените в ПА
Негативните тенденции в предприемаческата активност в България от
последните години се дължат, както на външни за страната фактори, така и на
вътрешни, специфични за икономическото, политическото и социалното ни развитие.
Основен глобален фактор продължава да бъде световната икономическа
криза – от 2008 г. насам Европа преживява последиците от най-тежката
икономическа криза през последните 50 години. За първи път броят на безработните
в Европа надхвърля 25 милиона души, а малките и средните предприятия (МСП) в
повечето държави членки все още не успяват да възвърнат позициите си отпреди
кризата.
Прогнозите за нестабилност на еврозоната не осигуряват положителен сигнал
за бизнес среда, която да благоприятства създаването на нови предприятия.
Друг съществен проблем се крие в образователния модел на редица страни
членки на ЕС, който не предлага подходяща основа за предприемаческа кариера.
Това налага и извеждането на образованието и обучението с акцент върху
предприемачеството като първа приоритетна област за развитие според Плана за
действие „Предприемачество 2020 г.“2
Затрудненият достъп до кредитиране и пазари за нововъзникналите бизнес
организации влияе негативно върху вземането на решения за стартиране на нов
бизнес.
Погледът

върху

европейското

законодателство

показва

наличието

на

затруднения при прехвърлянето на собствеността върху предприятията, които
оказват задържащ ефект върху развитието на младите бизнеси. Допълнително
утежнение сред предприемачите представлява рискът от осъдително отношение и
санкции в случай на неуспех, които ограничават възможностите за втори шанс на
1
2

Младите предприемачи в България. Достъпно на: http://svetanabogatite.com . [05.11.2013].
COM(2012) 795, 9.1.2013.
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добросъвестните предприемачи, станали жертва на фалит (като пример можем да
посочим, че преобладаващата част (96%) от фалитите се дължат на поредица от
закъснели плащания или на други обективни проблеми — с други думи, те
представляват „добросъвестни фалити“ и не са свързани с някакви измами от
страна на предприемача1).
В допълнение към представените фактори с негативно въздействие можем да
споменем и тромавите административни процедури, както при регистрирането на
нови фирми, така и при административното обслужване на съществуващите такива.
Ситуацията в България прибавя нови нюанси към проблемите пред
предприемаческата активност.
Макроикономическите показатели все още са далеч от предкризисните
равнища. През 2012 г. растежът на БВП на България се забавя до 0,8% (при
реализирани 1,8% година по-рано). Основната причина за това забавяне е
влошаването на външната среда, което доведе до малък спад в износа на стоки и
услуги (-0,4%). В комбинация с негативната динамика на заетостта и влошаването на
покупателната способност на населението тези промени създават несигурна среда
за предприемачите.
Затруднения за МСП предизвикват и голямата междуфирмена задлъжнялост,
ненавременните разплащания от страна на държавата, ограниченият достъп до
финансиране и малкият капитал, с който разполагат предприятията. Съвместното
въздействие на тези фактори довежда до зачестяване на фалитите и намаляване на
продължителността на живот на новите компании.
Законодателството (данъчно, търговско, лицензи и регистрации) вместо да
облекчава предприемачите допринася за утежняването на тяхното положение.
Общо 1 200 регулаторни режима ограничават бизнеса, което отрежда 109-то място
на България по показателя „тежест на правителствените регулации“ според доклада
на глобалния индекс за конкурентоспособност за 2012 – 2013 година.
Същевременно българските предприемачи също се въздържат от активно
развитие на своя бизнес, като залагат повече на ефикасност, отколкото на иновации.
По технологично равнище България е на 52-ро място в света, а според иновативност
на икономиката (Innovation Union Scoreboard, 2011) – на предпоследно място в ЕС.

1

COM(2007) 584, 5.10.2007.
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Проблеми можем да открием и в образованието, което не предоставя
достатъчно добра подготовка по предприемачество. Наличните данни показват, че
мнозинството от курсове по предприемачество се предлагат само в специалностите
по икономика и бизнес (при това не всички).
Липсва основа за формиране на предприемачески умения и нагласи. Това
намира израз и в негативната оценка за предприемачеството в България. Проучване
на „Алфа рисърч“, проведено през октомври 2012 по поръчка на ИПИ 1, показва, че
едва 21% от анкетираните биха искали да станат предприемачи (за сравнение този
процент за Европа е 37, САЩ – 51%, Китай – 56%)2. Още по-притеснително изглежда
фактът, че 47 % не биха се гордели да бъдат предприемачи. Причина за това е както
негативният образ на предприемачите, насаждан в медиите – възприемане на
предприемачите като нарушаващи правилата, експлоатиращи работниците и
предоставящи стоки / услуги с високи цени / ниско качество, така и липсата на
история и практика на семейно ниво и недостатъчното образование в областта на
предприемачеството.
Ще завършим тази част с данни, представени в Националната стратегия за
насърчаване на малките и средните предприятия 2014 – 2020 година, които
маркират слабите зони на предприемаческите условия в България:


Време за закриване на бизнеса3.



Време, необходимо за плащане на 3-те основни данъка4.



Дял на МСП, въвели организационна / маркетингова иновация5.



Дял на МСП (без микропредприятия), продаващи онлайн6.



Дял на МСП (без микропредприятия), купуващи онлайн7.



Дял на МСП, в които се извършва обучение8.



Иновации с полза за околната среда9.



Разход за извършване на вноса10.



Разход за извършване на износа11.



Време за извършване на износа1.

1

Костадинова, Св. Ще станеш ли предприемач? Мениджър, 4 (174), април 2013, с. 16.
Европейска комисия, експресно проучване на Евробарометър № 354 относно предприемачеството.
3
Doing Business 2012.
4
Пак там.
5
Community Innovation Survey 2008.
6
Eurostat Information Society Indicators 2011.
7
Пак там.
8
Eurostat Labour Force Survey 2010.
9
Еurobarometer Survey on SMEs Resource Efficiency and Green Markets 2012.
10
Comext 2009.
11
Пак там.
2
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само

най-острите

проблеми,

но

предприемаческата среда в България изостава значително от равнището в ЕС и по
преобладаващата част от останалите показатели за оценка. Това обуславя
необходимостта от активно търсене на подходи за преодоляване на трудностите и
подобряване на условията за насърчаване на предприемаческата активност в
страната.

5. Препоръки за насърчаване на ПА
В тази точка ще представим в обобщен вид няколко основни препоръки, които
считаме, че са от най-голяма важност за осигуряването на стимулираща
предприемачеството бизнес и социална среда.
Въвеждане на обслужване на едно гише / електронно правителство.
Подобна мярка ще облекчи процедурите по разкриване и административно
обслужване на фирми, ще намали разходите на средства и време и значително ще
снижи прага пред разкриването на нови бизнеси. Не трябва да се подценява и
психологическият ефект от опростяването на процедурите, който ще стимулира
повече хора към развиването на самостоятелен бизнес.
Законодателни промени в посока отстраняване на ограничителните
режими. През 2013 година са започнати стъпки в тази посока, включително след
дискусии между бизнеса и правителството, но предприетите действия са крайно
недостатъчни (предвижда се да отпаднат под 10% от ограничителните режими).
Фокусиране върху предприемачи от университетите / интензифициране на
обучението по предприемачество. Чрез въвеждане на програми, курсове и
дисциплини по предприемачество в средното и висшето образование ще се
подготвят повече кадри в областта на предприемачеството, ще се развиват
необходимите знания и умения, както и ще се подобрят перспективите и
привлекателността на стартирането на собствен бизнес. Според проучванията
между 15 и 20 на сто от учениците, които по време на средното си образование са
участвали в програма за създаване на малко предприятие, впоследствие започват
собствена стопанска дейност. Това съотношение е от три до пет пъти по-голямо в
сравнение с броя на предприемачите като процент от общото население2. Един от
1

Пак там.
C. Jenner, 'Business and Education: Powerful Social Innovation Partners' (Стопанският сектор и образованието —
силно партньорство за социални иновации), Stanford Social Innovation Review (Aug. 27, 2012).

2
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е

създаването

на

специализирани центрове към университетите. Те дават възможност образованието
да се обвърже с реалния живот с помощта на практически модели за обучение чрез
личен опит и досег с истински предприемачи. Към момента в България има
създадени само четири центъра по предприемачество.
Подкрепа за бизнес инкубатори. Бизнес инкубаторите осигуряват финансова
и консултантска помощ на прохождащите компании. Те дават възможност за
постигане на синергичен ефект от взаимното сътрудничество между фирмите в
инкубатора.
Ориентирани към резултатите центрове за трансфер на технологии. Тук
можем да допълним и засилване на сътрудничеството между бизнеса и
университетите в процеса на научноизследователската и развойна дейност.
Необходимо е висшите учебни заведения да се превърнат в центрове на иновации,
които да бъдат движещ фактор за конкурентоспособността на икономиката и основа
за успешен старт на прохождащите бизнеси.
Разширяване на практиките на наемане на срочни договори, временна и
почасова работа. Временната заетост прави хората по-отговорни към използването
на личното им време, както и осигурява по-добри възможности за започване на
собствен бизнес.
Подобряване на достъпа до финансиране за младите предприемачи. Вече
има създадени фондове по инициативата JEREMIE (Съвместни европейски ресурси
за микро до средни предприятия) – LAUNCHub и Eleven. Близо половината от
новоразкритите предприятия преустановяват дейност през първите пет години след
създаването им. Затова е необходимо разширяването на обхвата и действието на
подобни инициативи, включително и активизиране на банковия сектор, привличане
на бизнес ангели за инвестиране в български компании и т.н.
Създаване на ролеви модели на предприемачи, които младите българи да
искат да следват. Представяне на добрите практики, примерите за успех,
възпитаване в предприемачески дух, формиране на нагласи към самонаетост.
Основна роля тук имат медиите, образователните институции, цялостната политика
на държавата.
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6. Заключение
Предприемаческата активност има решаващо значение за просперитета на
едно общество. Тя е ключовият фактор за успех в бизнеса и неговото дългосрочно
развитие.

Анализът

на

динамиката

на

предприемаческата

активност

през

последните пет години в България показва тенденции на влошаване – както в броя
новосъздавани

предприятия,

така

и

в

условията

за

развитие

на

предприемачеството.
Необходими са значителни структурни промени в държавната политика,
законодателството, административното обслужване, достъпа до финансиране,
образованието и обществените нагласи.
България е в етап, в който се формира предприемаческа култура сред хората,
и всички усилия следва да бъдат насочени към създаването на благоприятна
предприемаческа среда, която да дава възможност за реализация на идеите на найактивната част от пазара на труда – предприемачите.

Използвана литература
1.

Дойков, Д. Предприемачество и предприемачески проекти. НБУ, София. 2007.

2.

Европейска комисия, експресно проучване на Евробарометър № 354 относно

предприемачеството.
3.

Изследване предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите

в МСП (2012 – 2013). ИАНМСП, Обединение ИНСАЙТ, София, 2013.
4.

Костадинова, Св. Ще станеш ли предприемач? Мениджър 4(174) април 2013.

5.

Младите предприемачи в България. Достъпно на: http://svetanabogatite.com .

[05.11.2013].
6.

Национална стратегия за насърчаване на МСП – Small Business Act – 2014-

2020. Министерство на икономиката и енергетиката, 2013.
7.

НСИ.

8.

Парчева, М. Предприемаческа активност на организацията. Дис. Варна. 2013.

9.

C. Jenner, 'Business and Education: Powerful Social Innovation Partners'

(Стопанският сектор и образованието — силно партньорство за социални иновации),
Stanford Social Innovation Review (Aug. 27, 2012).
10.

COM(2007) 584, 5.10.2007..

11.

COM(2012) 795, 9.1.2013.
228

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 1(8)/2013

ISSN 1314-0582

12.

Comext 2009.

13.

Community Innovation Survey 2008.

14.

Doing Business 2012.

15.

Eurostat Information Society Indicators 2011.

16.

Eurostat Labour Force Survey 2010.

17.

Hirsch, R., M. Peters. Entrepreneurship. 4th ed. Irwin/McGraw-Hill, Boston, 1998.

18.

Еurobarometer Survey on SMEs Resource Efficiency and Green Markets 2012.

19.

BusinessDictionary.com. WebFinance, Inc. http://www.businessdictionary.com .

(accessed: November 12, 2013).

229

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 1(8)/2013

ISSN 1314-0582

Количествена оценка на факторите на средата на индустриалната
фирма (по примера на фирми от сектор Цветна металургия)
ас. д-р Вяра Милушева

Quantitative evaluation of environment factors for industrial companies
(as exemplified by companies in the non-ferrous metals sector)
Assist. prof. Vyara Milusheva, Ph.D.

Резюме: В настоящия доклад са представени и съпоставени данни
получени след прилагане на количествен модел за оценка на факторите
на средата. Моделът е приложим за проучване на условията при които
функционират фирмите, чрез оценка и анализ на бизнес средата.Обект
на изследването са фирми от сектор „Цветна металургия” в България.
Анализът на външната среда представя по какъв начин фирмите и
фирмените ръководства възприемат настъпилите промени в периода
на финансово и икономическата криза, а също и гъвкавостта им за
възползване от променените условия.
Ключови

думи:

бизнес

среда,

класификация

на

факторите,

количествена оценка, сектор „Цветна металургия”

Abstract: This paper presents and compares data obtained by employing a
quantitative model for evaluating environmental factors. The model is can be
applied to study the conditions in which companies operate by evaluating and
analyzing the business environment. The subject of the study are companies
from the “Non-ferrous metals” sector in Bulgaria. The analysis of the external
environment presents the way in which the companies and their management
perceive the changes which took place in the period of financial and economic
crisis and as well as their flexibility to take advantage of the changed conditions.
Keywords: business environment, classification of factors, quantitative
evaluation, “Non-ferrous metals” sector
JEL: L00
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Въведение
Развитието на стопанските организации зависи в голяма степен от средата, в
която функционират. Постигането на ефективност от дейността им е в пряка връзка
с познаването на факторите на бизнес средата. Те са от съществено значение и
оказват трайно и значително въздействие върху жизнения цикъл на организациите и
конкурентоспособността им. Това поражда необходимостта изследването на
състоянието на организациите да започва с анализ на условията, при които те
функционират. В него се включва изясняване и оценка на състоянието и
въздействието на всички национални условия, които биха могли да повлияят
благоприятно или не на повишаването на конкурентоспособността на организациите.
При изследването и анализа на външните фактори е необходимо да се
направи подходяща класификация, като се отчете тяхното положително или
отрицателно въздействие. Настоящият доклад се базира на класификацията на
факторите направена от Майкъл Портър. Тя е широко приета от изследователи и
практици, а разработеният „диамант” се превръща в един от най-често използваните
инструменти за анализ на националната и фирмената конкурентоспособност.
Анализът на факторите на средата се осъществява чрез подход, базиран на
количествената оценка. Тя се извършва по експертен път, като за целта
детерминантите на националните предимства предварително се декомпозират на
отделни елементи, а елементите – на променливи.1
Предвид посоченото дотук, целта на настоящата публикация е да представи
резултати от извършено емпирично изследване за количествена оценка на
факторите на средата, позволяващо да се придобие сравнително ясна представа за
действителното

състояние

на

факторите

и

тяхното

влияние

върху

конкурентоспособността на фирми от сектор Цветна металургия. Резултатите са
полезни за избор на приоритетни направления при разработването на стратегии.
Изложение
Представени са обобщени оценки на детерминантите на външната среда по
години и по фирми, за да се откроят по-ясно тенденциите на въздействието на
факторите на външната среда и възможността фирмите да се възползват успешно
от създалите се условия.
1

Получените резултати представени в доклада се базират на методика разгледана в статия.
Милушева В., Методика за оценка и анализ на конкурентоспособността на индустриалната фирма, Икономически
и социални алтернативи, бр. 4, София 2012
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Таблица №1
Обобщени оценки на детерминантите на външната среда
Претеглена стойност (Со)
КЦМ

Детерминанти
Фактори, свързани с:

Асарел

Аурубис

2008

2009 2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009 2010 2011

1

Факторни условия

С d1

3,26

3,29

3,10

3,29

3,36

3,32

3,34

3,32

4,35

4,35

4,49

4,51

2

Условия на търсенето

С d2

4,10

4,43

4,10

4,50

3,67

4,03

4,03

4,23

3,85

4,40

4,75

4,58

3

Свързани и подпомагащи
отрасли

С d3

4,32

4,03

4,03

4,03

4,27

4,13

3,70

3,97

2,87

2,73

3,05

3,05

4

Фирмени стратегии,
С d4
структура и с конкуренцията

4,95

4,83

4,87

4,87

4,72

4,35

4,23

4,23

4,40

4,12

4,10

4,38

5

Правителство

С d5

3,58

3,10

3,12

3,31

3,44

3,35

3,54

3,81

3,32

3,22

3,42

3,66

Средно аритметично на
претеглената стойност:

Со

4,04

3,94

3,84

4,00

3,89

3,84

3,77

3,91

3,76

3,76

3,96

4,04

Средно претеглените стойности на детерминантите разкриват тенденциите за
всяка една от фирмите и общата тенденция. Въз основа на представените в
таблицата данни детерминантите на външната среда могат да бъдат анализирани в
различни разрези. Сравнителен анализ за гъвкавостта на фирмите по отношение на
външната среда може да се представи по години и по детерминанти за всяка фирма.
Фигура №1
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Могат да се направят следните изводи: през 2008 г. в максимална степен от
външната среда се възползва „КЦМ 2000” АД, следвана от „Асарел-Медет” АД и
„Аурубис България” АД. За разлика от останалите две фирми, за „КЦМ 2000” АД
условията на външната среда са най-благоприятни. Това е видно от данните,
представени на фигурата. „КЦМ 2000” АД се възползва успешно от факторите на
средата в четири от петте представени детерминанти, което го прави лидер за 2008
г. Това е в резултат на една добре планирана бизнес дейност, която се задържа с
положителна тенденция до средата на годината. Появилите се първи сериозни
сигнали за негативно развитие на пазарите за цветни метали, както по цени, така и
по потребление, налагат нови управленски решения. Като цяло фирмите се
адаптират и успяват да се възползват категорично от условията, свързани с
фирмените стратегии, структура и с конкуренцията. Това се доказва от високите
стойности, които анкетираните са посочили при оценката на променливите.
Фигура №2

Следващата 2009 г. е белязана от последствията на разразилата се през 2008
г. финансова и пазарна криза в световен мащаб. Фирмите от сектора са засегнати от
негативните влияния на пазарите върху дейността им, породени от драстичния спад
на цените на произвежданите от тях продукти на пазара, покачването на цените на
материалите и енергийните ресурси, оскъпяване и ограничаване на достъпа до
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оперативни и инвестиционни финанси. Фирмите успяват да реагират адекватно на
създалата се обстановка и предприемат бързи мерки. Приети са антикризисни
програми от трите фирми в края на 2008 г. за оптимизиране на капацитетите на
производство и услугите в съответствие с пазара. Целта е да не се допуска загуба
на клиенти и да се спечелят нови. Друга антикризисна мярка от програмите е
ограничаване на разходите до технологичния минимум и провеждане на дейността с
повишен, но управляем риск. Фирмите полагат усилия и при управлението на
човешкия ресурс, с цел да не допуснат загуба на високо квалифициран и мотивиран
за

професионалната

работа

персонал.

Поставените

цели

на

фирмите

в

антикризисните планове са постигнати. Това е видно от данните, представени на
фигурата, където тенденцията на ранжиране на фирмите е запазена, но е с малки
спадове.
Фигура №3

Пазарните условия през 2010 г. са по-сложни като цяло. Глобалните пазари за
цветни метали са нестабилни, а вътрешният пазар бавно се възстановява. Фирмите
продължават да адаптират управлението на своята бизнес дейност към тези
условия. Въпреки постигнатите резултати, средните претеглени стойности на „КЦМ
2000” АД и „Асарел-Медет” АД показват спад с 0,20 пункта за „КЦМ 2000” АД в
сравнение с 2008 г. и спад с 0,12 пункта за „Асарел-Медет” АД. Спадовете в
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показателите са незначителни за дейността на фирмите, което се дължи на бързата
им адаптация към променената външна среда и доброто управление на бизнес
дейността. „Аурубис България” АД бележи увеличение на претеглените стойности,
което разкрива, че фирмата се е възползвала от икономическите условия, от повисоките цени на сярната киселина и повече вложен скрап с добри стойности за
рафиниране. Това е и в резултат на голямото търсене на продукцията й от Китай,
местно търсене в Европа, породено от индустриите на клиентите, които са създали
основа за солидна цена.
Фигура №4

От фигурата е видно, че претеглените стойности за факторите на външната
среда, са добри и за трите фирми. „КЦМ 2000” АД достига нивото си от 2008 г.
„Асарел-Медет” АД с малко увеличение от 0,02 пункта достига нивото си от 2008 г.,
но в сравнение с 2010 г. нарастването е с 0,14 пункта. Най-добри са резултатите от
изследването за „Аурубис България” АД, покачването с 0,28 пункта спрямо 2008 г. и
с 0,08 пункта спрямо 2010 г.
„КЦМ 2000” АД 2011 г. се влияе от последиците на икономическата и пазарна
криза в сферата на производството и потреблението на цветни

метали.

Предприетите от фирмата ограничителни мерки в разходите без да допусне
ограничаване на инвестициите способстват за задържане устойчивостта на бизнеса.
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Пазарът на продукцията през 2011 г. е стабилен и това позволява на фирмата да
работи на дългосрочни договори. Положението е различно за първичните суровини,
концентратите и вторичните (амортизирани акумулатори) по качество и количество.
Управлението успява да минимизира рисковете и изпълнява производствената си
програма.
Въпреки кризата, „Асарел-Медет” АД успява през 2011 г. да достигне
предкризисните си нива. Фирмата реализира няколко инвестиционни проекта.
Въвежда инсталация за екстракция и електролиза на катодна мед от руднични води,
която позволява извличане на почти 100% на полезния компонент и помага за
максималното оползотворяване на природните ресурси. Получаваната мед е с
борсова чистота 99,99% и значително повишава добавената стойност на фирмата.
Необходимостта от реализация на проектите е продиктувана от промените на
външната среда, които фирмата успява да съобрази адекватно.
Очерталата се тенденция за „Аурубис България” АД е в резултат на голямото
търсене на външния и на вътрешния пазар на продукцията й. Постигнат е и добър
добив на метал с високи цени. Предвид несигурните тенденции в икономическата
среда, фирмата продължава да осъществява стратегията си, като поставя ударение
на силните страни на дружеството и използва възможностите за подобряване на
устойчивостта си. Рискове се очакват главно от нестабилния енергиен пазар.
„Аурубис България” АД са добре позиционирани в своя бизнес модел и успешно
съобразяват дейността си с променящата се сложна външна среда.
Фигура №5
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В сложната външна среда, в която фирмите провеждат своята дейност, се
очертават следните тенденции. С най-високи стойности са факторите, свързани с
фирмените стратегии, структурата и с конкуренцията. За целия период на
изследване за всички фирми средно аритметично на претеглените стойности е 4,50
пункта. На следващо място са факторите, свързани с търсенето, за които средно
аритметично на претеглените стойности е 4,22 пункта. На трето място са факторите,
свързани и подпомагащи отрасли с 3,81 пункта. На четвърто са факторните условя с
3,67, следвани от ролята на правителството с 3,41 пункта.
От направения анализ проличава последователната и целенасочена политика
на фирмите в областта на конкурентоспособността. Откроена е и проявяваната от
фирмите гъвкавост по отношение на бързо променящата се външна среда.
В условията икономическата криза, при слабото вътрешно потребление и
изключителната

зависимост

на

фирмите

от

експорта,

основен

фактор

за

функционирането им на европейските и на пазарите на трети страни е именно
тяхната конкурентоспособност.
Заключение
От получените резултати се разкриват онези променливи и детерминанти на
средата, които действат благоприятно, и променливите, които препятстват
повишаването на конкурентоспособността. Разкрита е интензивността им и
въздействието им без намесата и независимо от интереса на организацията.
Представеният модел отразява влиянието на външните фактори върху
фирмите от сектор „Цветна металургия”. Въз основа на този модел фирмените
ръководства могат да определят приоритетните въздействия в стратегиите за
постигане на максимален растеж на конкурентоспособността.

1. Портър Майкъл, Конкурентното предимство на нациите, ИК "Класика и
Стил" С, 2004,.с.103-182;
2.Велев Младен, Оценка и анализ на фирмената конкурентоспособност, Изд.
С., 2004 с. 103 - 116
3.Shafaei R., An analytical approach to assessing the competitiveness in the textile
industry, Journal of Fashion Marketing and Management, Vol13 No1, 2009, pp20-36;
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Типологични особености в регионалното развитие на централните
и североизточните части на Северна България
Камен Петров1

Typological specifics in the regional development of the central and
northeast parts of North Bulgaria
Kamen Petrov

Abstract: A picture of north-eastern Bulgaria, which includes two planning
regions like the North Central Region and the North Eastern Region, has been
made in the present article. The overall assessment of the author is that the two
regions are interrelated to each other and that the two regions have similar
problems and need to seek common solutions. The article makes an overview
of some typological features in the regional development of the two regions –
pictures of the urban perspective of the individual major cities and their
surrounding regional communities have been made.A number of strategic
decisions have been proposed and the most realistic priorities for the
development of the two regions in the context of regional development have
been set.
Kew words: planning regions, strategic, regional development, urban
perspective, realistic priorities

Увод
Различията в природните условия, историческото развитие и културните
традиции в отделните части на Европа са довели до обособяването на региони с
неравномерност и специфика в социалното и икономическото им развитие. С
времето този проблем все повече се изостря и довежда до необходимостта от
избирателна държавна намеса за преодоляването на появилите се неравновесия.
През последните години в условията на реално членство на България в Европейския
съюз все по-отчетливо започна да се виждат териториалните диспропорции и
1

доц. д-р Камен Петров (УНСС, катедра „Публична администрация и регионално развитие“), e-mail
petrovk@abv.bg , GSM 0888617850
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различия в развитието тази констатация от своя страна извижда на преден план
необходимостта от насърчаването на регионално развитие на цялата ни територия.
Само по себи си регионалното развитие е осъзнат приоритет, но той трябва
отчетливо да почива на особеностите на съответните териториални общности, да
задава съответния стабилитет и перспетива за по-дългосрочен период в бъдеще.
Още повече, че в българската икономика са натрупани сериозни дисбаланси – на
трудовия пазар, пазара на стоки и услуги, декапитализация на реалния сектор,
регионални и социални дисбаланси. За преодоляването на тези дисбаланси са
необходими последователни и комплексни мерки и полтики за изграждане на
устойчива конкурентна рамка за водене на стопанска дейност. Предмет на
настоящия обзор, ще бъдат типологичните особености в регионалното развитие на
централните и североизточните части на Северна България. Акцентът на анализа
ще се съсредоточи върху териториалната и урбанистична структура на тази част от
националната ни територия от гледна точка на извеждането на индикатори за
оценка като транспортна достъпност, индекс на човешко развитие, демографска
структура на населението, екологичните и природни фактори, които влияят върху
профила на тази част от страната. В голяма степен пространствена характеристика
на тази част от България е правена от много автори и от различни посоки, но реално
погледнато предложените политика и мерки през последните 25 години фактически
не дават нужните резултати и тя продължава да изостава и намалява темповете си
на развитие. Практиката показва, че през последните 13 години приемаме за
изпълнение на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 вече за трети
път, фактически в плана за „Северния централен район за планиране“, така и за
„Североизточния район за планиране“ в периода 2014-2020 е казано, че са
посветени на постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и
намаляване на дисбалансите между регионите в страната. Като цяло българската
администрация винаги си поставя амбициозни идеи и задачи, но тяхното изпълнение
или е вяло или няма нужната фокусираност, категоричен и достатъчно убедителен
резултат, който да изведе ясна и категоричната оценка за изпълнението на
регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2007-2013 г. ,
съответно да отбележи трудностите, проблемите и визията за следващият
програмен период, който да допринисат реално за постигането на заложените цели
и задачи. Разбира се с лека ръка неможе да се игнорират и постигнатите резултати
и особено мерките в отделни региони и населени места.
239

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 1(8)/2013

ISSN 1314-0582

1.Регионални особености в развитието на Североизточна България.
Внимателният поглед към двата района за планиране може да каже, че те са
като скачени съдове. На първо място предвид протичащите трансформации в
България в към 2013 г. се оформи нов водещ центробежен урбанизационен
триъгълник Варна-Русе-Велико Търново. Трите града се оформят като новите
икономически лидери в тази част на страната като съсредоточават ново население и
привличат основните инвестиции в Североизточна България. В по-малко степен на
социално-икономическо развитие се оформя и по-малък урбанистичен триъгълник от
средно големите градове Добрич, Шумен и Разград. Трите града имат сравнително
по-малък тепм на упъдак и през последните 3-4 години започнаха да генерират
стабилност и крехък темп на развитие. По-тежко е положението с другите големи
градове в региона като Силистра, Търговище и Габрово. През последните години е
видимо изоставането на тези стратегически центрове на българската икономика.
Проблемите, които ги съпътстват са свързани с драстично намаляване на
населението, упъдък на икономиката на техните градове и понижено ниво на
инфраструктурата. Останалите общински центрове в Североизточна България са
във видим упадък и трансфромация, като почти всички губят население и намаляват
икономическата активност. Лошо е състоянието на градове като Дряново, гр.Бяла
(Русенко), Попово, гр. Свищов, Антоново, Кубрат, Исперих, Дулово, Провадия,
Георги Трайков и други. Съвременното състояние на общоградската структура в
района, както и в цялата страна, е силно повлияно от интензивното индустриално
развитие в периода през втората половина на ХХ век, предизвикало усилена
урбанизация и приток на население в градовете, а от там - последвано от
интензивното изграждане на обширни промишлени зони и след тях – на жилищни
комплекси на свободни крайградски територии. В резултат на това се стигна до
бързо площно нарастване на градската територия и до количествено решаване на
наболелите проблеми, без да може да бъде постигнато необходимото качество на
тази нова градска среда, която се открои контрастно от заварената традиционна
градска среда, особено в историческите централни градски части, характерни с
бавно и продължително напластяване на материална субстанция със значително повисоки и стойностни архитектурни качества. В резултат на това интензивно градско
развитие се стигна до появата на монофункционални промишлени и жилищни зони и
до дезинтеграция на градската структура. Реално погледнато новият обхват на
районите от ниво 1 и ниво 2, въведен от 2008 г., не променя съществено картината
240

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 1(8)/2013

ISSN 1314-0582

на междурегионалните различия. Анализът показва красноречиво по-ниската степен
на развитие на Северна България в сравнение с Южна България. Тя е с по-малка
територия, по-малко население, по-малко големи градове-центрове. Действието на
комплекс от условия и фактори оказва влияние за това изоставане, което разбира се
няма драматичните измерения на различия от типа “север-юг” в Италия или “западизток” в Германия, но е факт, който налага необходимостта от подобряване на
връзките между Северна и Южна България. В икономиката на Североизточна
България селското стопанство е един от приоритетните отрасли. За неговото
развитие

съществува

изключително

благоприятно

съчетание

на

природно-

климатичните условия. След него промишлеността е основен структуроопределящ
отрасъл на регионалната икономика с водещо значение по редица показатели.
Структурата на промишлеността е разнообразна, но няма големи водищи
предприятия, въпреки това е добра предпоставка за икономически растеж чрез
коопериране и заздравяване на междусекторните връзки на отраслите вътре и извън
региона. Сруктуроопределящите производства са химическата промишленост,
транспортното машиностроене, производството на изделия от минерални суровини,
както и хранително-вкусовата промишленост. Началните действия за реконструкция
и обновяване на градски територии, предприети през 90-те години на ХХ век и
началните години на ХХI век са все още откъслечни, спорадични и обхващат
строителство в отделни имоти предимно в централните части на градовете и в
техните покрайнини, главно по входящо-изходящите пътища. Тези действия са
далече от необходимия интегриран подход за градско обновяване и развитие. Те се
осъществяваха в условията на липсващи актуални общи устройствени планове на
градовете, които закъсняха прекалено много. В резултат на този дефицит на
актуални устройствени планове градското обновяване върви стихийно и нанася
върху градската структура и градския образ често пъти случайни и несполучливи
щрихи,

които

носят

белега

на

незрялост.

Производствените

територии

(производствените зони) в градовете заемат огромни площи, но са неблагоустроени
и са застроени с остарели и непривлекателни сгради, които трудно могат да бъдат
модернизирани и ефективно използвани.
В територията на Североизточна България се проявява ярко проблемът
ефективното управление от центъра към периферията на отделната териториална
общност. В Североизточна България основен двигател за развитие е град Варна,
който изпреварва сериозно останалите градове-центрове в Североизточния район
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за планиране и Северния централен район за планиране. До много голяма степен
Варна формира основните икономически резултати като в национален план като
темп на икономическо развитие е на второ място по много показатели веднага след
Югозападния район. Варна е “морската столица” на България и един от найзначимите културни центрове в страната и развит туристически център. Проблемите
на Варна в голяма степен са свързани с подценяването му като градско
съсредоточие и липсата на модерна транспортна инфраструктура към него. Днес
например Варна се нуждае от стабилни сателитни центрове, които да спомогнат
града да увеличи населението си и темпът на икономическо развитие. В тази посока
важно значение за Варна могат да имат градовете Русе, Шумен и Добрич, които да
спомогнат да се образува един икономически ареал, в който да се вградят и
икономиките на градовете Велико Търново, Разград, Търговище и Силистра, Попово,
Горна Оряховица и Бяла.

2. Стратегически насоки за развитието на Североизточна България
В голяма степен от гледна точка на регионалното развитие Североизточна
България има своя потенциал и центробежност, но големия дефицит като чели се
корени в затворения икономически потенциал на градовете в рамките само на
отделните териториални общности. В голяма степен липсват общите проекти между
няколко общини, ясните ангажименти на общините по отношение на железопътният,
автобусният и автомобилният транспорт. В тази част на страната наблюдаваме и
упадък на хранително-вкусовата и преработваща промишленост. Липсват големи
стопанства, които да развиват животновъдството. Проблеми в района има и с
образователната структура на населението. В тази посока от стратегическа гледна
точка за развитието на Североизточна България считам да отделя внимание само
на няколко отрасъла, които могат да имат съществено значение за подобряването
на икономическата среда. Първият такъв отрасъл произтича от необходимостта на
устойчивото развитие на транспортнато инфраструктура и модернизацията на
пътните превозни средства. Това се налага, защото транспорта е особено важен за
превозване на селскостопанската продукция в региона, както и за по-интензивните
икономически връзки между градовете в региона с цел изтеглящото им развитие.
При внимателния анилиз например разходите за транспорт на селсктопанските
култури могат да са значителни (в момента са 11 ст. на тон на километър зърно),
което прави 33 лв. на тон за разстояние от 300 км. Освен това транспортните фирми
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искат да се плати и обратния курс, тоест цената става 66 лв. на тон земеделска
продукция за 300 км. При цена на тон на зърното от 100-200 лв., каквито имаше в
последните 20 години, е логично районът на Добружда да има известни предимства
заради близостта си с пристанищата Балчик, Варна, Силистра и Бургас. Не случайно
в новият програмен период предлагаме план, за подобрение на транспортната
инфраструктура, за да се свали цената на износа и на практика той да стане
възможен и сигурен за цялата Североизточна България. Това на първо време, ще
позволи зърнопроизводството в България да се развие не само в района на
Добруджа, Лудогорието и Бургаската низина. В другите региони то е за местно
потребление, без експортен потенциал поне засега. По отношение на автомобилния
транспорт е необходимо да се изградят логистични транспортни и ремонтни
центрове при Кубрат, Дулово и Тервел, да се привлекат инвестции за производство
на автомобили в град Силистра, а ремонт на вагони при Алфатар или Дулово.
Същевременно да се търсят възможности за възстановяване на произвоството на
тежкотоварни автомобили в град Шумен, около Белослав да се изгради завод за
моторни лодки и яхти. Подобни мерки могат да се окажат важни за развитието на
региона като цяло. От друга страна е необходимо да се модернизира транспортната
инфраструктура на автомобилните пътища в направленията Разград-ИсперихДулово-Силистра,

Кубрат-Исперих-Дулово-Силистра

и

направлението

Добрич-

Дулово, както и по направлението Йовково-Кардам-Добрич с разклонения за Варна и
Тервел. В тази посока около град Дулово е необходимо да бъде изграден голям
логистичен център със съответния митнически терминал за тежко товарни
автомобили, които превозват стоки до различни части на страната и близките
страни. Подобен терминал е необходимо да ма и в близост до Варна при село
Изворско. От казаното до тук е видно, че социално-икономическото развитие на
североизтока непременно минава през подобрена инфраструктура в унисон с
очерталата се нова урбанистична структура на населението. Транспортната
политика е една от най-пряко влияещите върху регионалното развитие на районите,
предвид целта за балансирано териториално развитие както в междурегионален,
така и във вътрешнорегионален план. Доизграждането на автомагистралните
участъци по основните международни трасета от ТЕN-Т ще създаде условия за подобри връзки по протежение на основните оси на развитие. Реализирането на
проектите за скоростни пътища Русе-Шумен, Варна-Шабла-Дуранкулак с връзка към
Констанца и Тулча в Р. Румъния, модернизирането на направлението Варна-Добрич
с продължение до Силистра и връзка към Тараклия в Р. Молдова, ще подобри
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вътрешнорегионалните и междурегионални транспортни връзки за свързване със
съседните страни по крайбрежието. Така ще се реализира глобалната цел за
„свързаност”, ще се създадат условия за валоризиране специфичните потенциали
на района, ще се създаде възможност за интегриране на бесарабските българи,
населяващи територии в съседните страни привличането им и включване като
човешки потенциал и квалифицирана работна сила в пазара на труда. Така са се
оформили и основните оси на развитие в Североизточна България. Те се развиват
по

транспортните

направления

Варна-Шумен-Разград-Русе,Търговище-Шумен-

Варна, Горна Оряховица-Велико Търново-Габрово, Велико Търново-Бяла-РусеСилистра, Силистра-Дулово-Шумен-Карнобат и по крайбрежието Шабла-КаварнаБалчик-Варна-Бургас и по река Дунав в направлението Русе-Тутракан-Силистра.
Тези оси са сравнително слабо изявени като оси на урбанизация. По-активно
урбанизирани са техните отсечки в обхвата на Варненската агломерация. Мерките в
тази посока трябва да бъдат основно свързани с удвояването и електрификацията
на железопътният транспорт в направлението Силистра-Дулово-Исперих-Самуил,
както и удвояването на жп.линията от Русе-Варна, както и в жп. Направлението
Кардам-Добрич-

гара

Разделна-Варна

с

цел

по-рационално

използване

на

селскостопанския профил на региона и създаване на високо и сигурно ниво на
урбанистични връзки между отделните части на Североизточна България. В района
големи възможности имат по-изявените центрове Русе, Добрич и Шумен, но те са
далече след Варна по степен на икономическо и общо социо-културно развитие.
Още по-назад с по-скромни възможности на организиращи центрове са Разград,
Силистра и Търговище. Добрич е сравнително близо до Варна, а Търговище – до
Шумен, Разград - до Русе и някак си по изолирана остава само Силистра. Така се
формират двойки градове, които определят ареалите на централните територии в
района. Двойката Варна – Добрич е много по-изявена като урбанистичен център от
тези на Шумен – Търговище, Русе-Разград и Силистра-Дулово. Като централни
територии се определят териториите на общините на големите и средните градове
от 2-ро и 3-то ниво и близко разположените до тях общини, които попадат в
агломерационните ареали на тези градове. В тази посока най-необходими мерки за
възстановяване и развитие се налагат по отношение на град Силистра и
свързаността му с другите региони. Засега в Североизточна България липсва
стратегия и план за възстановяване на поливната инфраструктура. Затова е
необходимо

чрез

партньорство

с

ЕК

да

се

търсят

възможности

за

преструктурирането на средства, които вместо да бъдат загубени, още в рамките на
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тази програма да отидат за реконструкцията на основни магистрални съоръжения за
доставяне на поливна вода и за някои екологични мерки. В крайна сметка
предимствата на Добруджа ще избледнеят и ще проличи недостатъкът – липсата на
вода. В новият период е ползотворно и активизиране участието на България в
програмите за европейско териториално сътрудничество, в т.ч. по Дунавската
стратегия на ЕС с цел построяване на Дунав мост 3 при гр. Силистра, изграждане на
речни терминали при град Тутракан, село Попина и село Ряхово (Силистренско) за
транспортиране на селскостопанска продукция. Във връзка с развитието на аграрния
сектор Североизточна България се нуждае и от изграждане на модерни
селскостопански летища при Канайрджа, с. Полковник Ламбрево, с.Бъзън, Балчик и
село Окорш, както и изграждане на модерен логистичен авиационен център при град
Дулово, с кула за ръководство на полетите, чрез който да се осъществяват полети и
въздушна навигация свързана с развитие на устойчивото модерно селското
стопанство в добружанския край. В периода 2014-2020 г. трябвя да се предприемат
мерки и се изградят нови водохранилища при село Драгомъж, село Иван
Шишманово, село Лиси Връх, село Полковник Савово, село Кривня, село Йонково,
село Земенци,село Преселенци,град Алфатар, гара Хитрино, село Самоилово и
село Златия, основно за използване на напояване и други хидротехнически
дейности. В тази посока трябва да се мисли и за изграждане на поне 6 големи депа
за битови отпадъци. Необходимо е да се модернизира и водопреносната мрежа
свързана с водата за пиене и битови нужди.

Заключение
Североизточна България има своите силни възможности развит сектор на
обслужващите дейности в областта на публичните услуги, бизнеса, финансовозастрахователната сфера, транспорта и туризма. Съществуват обаче значителни
диспропорции в развитието на туризма на ниво области и общини. Туризмът се
развива основно в областите Добрич и Варна (97,36% от легловата база) и то
разположени по крайбрежието, а хинтерландът изостава, въпреки наличието на
интересни природни и антропогенни ресурси за развитие на алтернативен туризъм –
познавателен, екологичен, селски, поклоннически и др. Нужно е всички общини и
градове от североизтока да намерят своето призвание претърпят ново социалноикономическо и културно развитие през следващите години при ясното съзнаване на
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предимството на транспортно-географското, приграничното положение и водещата
роля на аграрното стопанство и туризма.
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Управление чрез ценности в публичната администрация
докторант Вергиния Стоянова

Management through values in public administration
PhD candidate Veginia Stoyanova

Резюме: Възможността да се реализира управление чрез ценности в
публичната администрация у нас е предизвикателна тема от гледна
точка на перспективите на лидерството в публичния сектор, за което
се говори все още плахо заради предразсъдъците по отношение на
администрирането и нужните за него компетентности. Статията
предлага една различна гледна точка към успеха на ръководителя на
местна администрация. В изследването се разкрива културен аспект
на управлението, който съдържа знание, нагласи, норми и ценности,
адекватни

на

европейската

практика

и

европейските

етични

стандарти. Близостта на ценностната система и нормите на мислене
и поведение на ръководителя в публичния сектор с европейската
ценностна

система

се

разглежда

като

решаващ

фактор

за

европейското развитие на българската публична администрация.
Ключови думи: управление, култура, ценности, лична култура на
ръководителя.

Перспективите на управлението в публичния сектор у нас са очертани
еднозначно от Европейските документи и стандарти за добро управление.
Изследването на личната култура на ръководителя на публичната организация като
фактор за реализиране на определени международни стандарти без съмнение е
свързано с основните предпоставки и понятия от модела на управление чрез
ценности.
1.

Личните ценности като фактор на управлението

Етиката често се разглежда като прост набор от аргументи, чрез които може
да се промени даден аспект на етичната, моралната или правната страна на
решенията, но ръководителите в реалния живот трябва да вземат решения в много
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комплексни, изпълнени с противоречия области.
Докато терминът етика често се използва за оценка на всички верни и грешни
решения, тук ще се ограничим използването му до етиката на професията на
ръководителя и организацията, и ще използваме терминът „морал“ за културните и
религиозни измерения на правилното и грешно поведение.
Някои от проблемите, пред които се изправят мениджърите, включват много
конфликти, особено когато законът, моралът и професионалната етика предписват
различно, противоречащо си поведение. Конфликтите се усилват при решения,
които са повлияни от различни правни юрисдикции. Моралът е силно свързан с
културни и суб-културни вярвания, така, че действия, засягащи хора от няколко
различни култури могат да имат противоречащ по между си морал. Решения,
засягащи различни професии, могат да са обект на различни етични изисквания.
Сред тази комплексност, ръководителите трябва да вземат решения и да
предприемат

организационни

и

в

същото

време

етични

действия,

често

разполагайки с малко време да проучат и анализират всички проблеми. Само онези
мениджъри, които разбират как да възприемат и анализират различните типове
проблеми и които се държат здраво за своите собствени ценности, могат да се
справят с тези решения.
Етичните проблеми могат да бъдат много комплексни, така че е полезно да се
прави разлика между сложните и конфликтни аспекти на комплексността.1 Под
сложност се разбира броя различни възможности и взаимодействия. Шах-матът е
по-сложен от играта дама, защото има повече възможни ходове и повече възможни
игри. С увеличаване на сложността, все по-малко хора могат да следят динамиката
и движението на нещата. При измерването на коефициента за интелигентност се
проследява умението да се справяме с по-сложни процеси, въпреки, че знанията и
опита, със сигурност имат отражение върху това умение.
Теоретиците в мениджмънта отдавна различават структурираните проблеми,
за

чието

решаване

има

известни

количествени

методи

и

правила,

от

неструктурираните проблеми, за чието решаване се използват сложни качествени и
евристични методи . Дори в това разграничение се подчертава, че структурираните
части на проблемите могат силно да се различават по своята сложност.
Неструктурираните проблеми, включват такива, за които не сме наясно дали
1

Barlow Christopher M Ethics and Values Based Management. Ph.D.
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съществуват алгоритми за тяхното разрешаване, както и онези проблеми, за които
не знаем всички елементи и критерии. С прилагане на известни усилия, много
аспекти от неструктурираните проблеми могат да станат по-структурирани и полесни за решаване. Неструктурираните проблеми, обаче, имат степен на
конфликтност, която се определя от наличието на конфликтни цели и ценности в
лицата, които участват в решението или са засегнати от него. Проблеми с много
висока степен на конфликтност, често се определят като „лоши“ проблеми.
Творчеството

и

анализът

в

общия

случай

могат

да

намалят

донякъде

конфликтността, но на ръководителите често се налага да търсят нови идеи за да
осигурят по-добра комбинация от удовлетвореност за различните заинтересовани
страни.
Очевидно, противоречащите си ограничения и ценности от етично, морално
или правно естество могат да увеличат заплахата от проблемната ситуация.
Професионалната етика покрива въпроси, които обикновено не са очевидни от
гледна точка на морала и дори може да му противоречат.
Повечето професии имат своя етика, която е изключително важна за тяхното
качествено извършване и често е записана в юридически или подобен на
юридически кодекс. Разбира се, политиката на властта може да включва
разпоредби, отнасящи се просто до запазване на съществуващата властова
йерархия.

Това

би се

счело

за

неетично

използване на

етичен

кодекс.

Заобикалянето на разпоредбите на етичния кодекс и едновременно с това
нарушаване на предвидената в него етика не е просто игра, а е заплаха за цялата
професия. Това не означава, че стратегически необходимата етика във всяка
професия се практикува, или е юридически разписана и морално се прилага. В
журналистиката, например, най-вероятно е вярно, че е необходима етика при
защита на поверителните източници на информация, но няма правна защита за
това.
2.

Влияние на културата върху морала

Моралът изглежда като нещо много просто за тези, които постоянно си
взаимодействат с хора от същата култура или субкултура, но понякога съществуват
изненадващи различия между моралните оценки при различните култури. Хеерт
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Хофстеде1, който анализира разликите в мисленето между различните култури,
разказва за холандски мисионер, който проповядва в Индонезия. Проповедникът
разказвал библейска история за бащата, който имал двама сина и ги помолил да
работят на лозето за един ден. Единият син казал: „Да, татко“, след това отишъл в
града с приятели и изобщо не се прибрал. Повечето западни хора предпочитат
поведението на другия син, който грубо отказал на баща си, обаче после премислил
и цял ден работил на лозето. Мисионерът бил изключително учуден, че за
индонезийците, обратно, обидата на втория син е много по-лоша морално отколкото
поведението на сина, който не направил нищо.
По подобен начин добрите практики на управлението в публичната сфера в
ЕС изключват възможността за определена позиция бъде нает роднина, без
значение колко е квалифициран, като това се приема за непочтено. В резултат на
такава морална оценка, дори в законодателни актове е включено изрично
изискването за липса на роднинска връзка между подчинени в йерархията
администратори. В много култури по света, обаче, ако не бъде нает роднина за
определена позиция, независимо колко ниска е квалификацията му, този, който не го
е наел, е извършил нещо неморално.
Тъй като управленските решения засягат хора с различни разбирания за
морално и неморално, често е трудно извършваните действия да се вместят във
всички ограничения и да отговорят на всички противоречиви очаквания.
3.

Лични ценности и характер

За да действат по изисквания от тях начин, ръководителите трябва не само да
са способни да умеят да се справят с различните теми и проблеми, но трябва да са
наясно със собствените си ценности, както и своя характер. Понякога се налага
мениджърът да засегне някои от заинтересованите страни, или да наруши
определени стандарти, за да постигне цел или ценност, която смята за по-важна.
Често обществото оценява ръководителя именно в съответствие с направената от
него лична жертва.
В съвременната публична организация характерът се проявява в умението да
действаш, както смяташ за необходимо, дори когато има неодобрение от страна на
обществото или други негативни последици. За разлика от влиянието на културното
1

Дзялошинский, И. Коммуникационное воздействие: культурные и этические аспекты / И. Дзялошинский, М.
Пильгун. // Пробл. теории и практики управл., 2012, N 7-8, 95-101; № 07-08, с. 95-101..
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организация,

напр.,

свързаните

с

ръководителя на публичната организация заинтересовани страни имат специфични
очаквания и

разсъждават в различни морални категории. Те често най- често

приемат, че някой е проявил характер, именно и само когато е действал според
техните предпочитания. И обратно- когато не са задоволени очакванията им, те се
превръщат в строги съдници на ниво морал, компетентност и проява на
положителни черти от характера от страна на ръководителя.
Разбира се, от управленска гледна точка може да се разглежда и хипотетична
идеална ситуация, в която правилното решение е винаги очевидно и има за резултат
множество положителни последици. Но реалността е такава, че ръководителите
трябва да правят трудни избори и да се справят с последствията от тях. Именно в
този аспект се проявява личната култура като фактор на управлението, както и
способността за влияние на личността върху културата на организацията.
Също така е необходимо ясно да се видят личните приоритети и ценности на
ръководителя, защото вярвания, за които не той не е готов да пожертва нещо, са
просто желания.
4.

Морална интелигентност

“Моралната интелигентност се различава от познавателната, техническата и
емоционалната интелигентност. Моралната интелигентност е нашият умствен
капацитет да определяме как универсалните човешки принципи (като достойнство,
отговорност, състрадание и прошка – общочовешки принципи, които са валидни за
целия свят и не зависят от пол, етническа, културна или религиозна специфика)
следва да се прилагат към нашите лични ценности, цели и действия.“1
Последните

изследвания

в

областта

на

неврологията,

свързани

със

създаване на „карта на мозъка“ показват, че хората са родени, за да бъдат морални
също както са родени със способността да говорят. Въпреки че при раждането си не
умеем да говорим и не се раждаме морални, получаваме възможност да станем
такива, също както и възможността да се научим да говорим. Разбира се, това
зависи от връзката между природата и отглеждането. Например, езиците, които
говорим, изискват нашите възможности по рождение в комбинация с това, как
говорят хората около нас. По същия начин нашата морална интелигентност се
изгражда от семейството и хората, грижещи се за нас, в детството. А по-късно
1

Collins, Jim Good to Great, 2001, Harper Collins.213.

251

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 1(8)/2013

ISSN 1314-0582

работното място се превръща в мястото, където прилагаме своята морална
интелигентност.
Изследванията показват, че устойчивите личен и организационен успех
изискват морална компетентност, което означава активно прилагане на нашата
морална интелигентност. „Моралната компетентност представлява взаимовръзката
между личния морален компас (основни морални принципи, ценности и вярвания),
лични цели и лично поведение, включително мисли, емоции и действия. Да се живее
в съответствие означава, че поведението на личността съответства на личните
цели, които от своя страна съответстват на личния „морален компас“. Животът в
съответствие не е случайно събитие. Той изисква разбиране и изграждане на всеки
компонент и едновременно подреждането на всички компоненти в съответствие.“1
Моралната компетентност може да се повишава и този процес на
самоусъвършенстване е присъщ на добрия ръководител. Фактът, че в публичната
администрация се вземат решения за разходване на обществени ресурси, поставя
на преден план моралната компетентност на ръководителя като част от неговата
лична култура. Тя се проявява чрез поведението. И когато стане дума за морално
поведение на работното място, публичните организации, съответно, могат и би
следвало да създадат условия при които да се проявят принципите на моралната
интелигентност – почтеност, отговорност, състрадание и прошка.
В книгата си „Морална интелигентност“2 Дъг Леник и Фред Кийл пишат:
„Морално интелигентна е онази организация, в чиято култура са проникнали
ценности, които наистина си струва да бъдат защитавани и чийто членове постоянно
се ръководят в действията си от тези ценности. Основна характеристика на морално
интелигентната организация е, че в нея работят морално интелигентни хора.“3
Организационната култура е функция от това, какво е лидерството. Както
Джим Колинс посочва в книгата си „От Добри към Велики“, „ …има значение кой кара
автобуса“4, т;е. има значение кой ръководи организацията. Заключенията на Колинс
съвпадат с тези на Леник и Кийл. Оказва се, че това, в което лидерите вярват (това,
което е вложено в техния морален кодекс) има отражение върху техните резултати.
Оказва се, също така, че онези лидери, които от добри се превръщат във велики,

1

Lennick, Doug & Kiel, Fred Moral Intelligence: Enhancing Business Performance and Leadership Success. (Prentice
Hall.2005.стр.159.
2
Пак там.
3
Пак там
4
Collins, Jim Good to Great, 2001, Harper Collins.
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имат много общо в няколко важни характеристики. При една реч на конференция на
Асоциацията на американските банкери Колинс отбелязва, че великите лидери са
едновременно скромни и амбициозни. Тяхната амбиция, обаче, се отнася към
каузата, към целта, към мисията, не към самите тях. Той нарича такива лидери
„Лидери от Пето ниво“ и според него, те имат амбицията да постигнат резултати, но
по морално интелигентен начин.
Той споделя в книгата си, че: „Нашето проучване показа Пето ниво като
ключов компонент в черната кутия на факторите, които превръщат една компания от
добра във велика. Но вътре в тази черна кутия има още една – вътрешното развитие
на човека, докато достигне до Пето ниво. Можем да предполагаме какво има в тази
черна кутия, но това биха били само предположения. Така че накратко Пето ниво е
много задоволяваща идея, мощна идея и след като произвежда най-добрите
преобразявания от добър към велик, вероятно е много съществена идея.“1
Леник и Кийл вярват, че това е съществена идея и че организациите могат и
трябва да направят нещо по въпроса. Те също така развиват идеи, които да
помогнат на всеки, сам да влезе в своята черна кутия.
Съответствието на поведението с целите и на целите с моралните принципи и
личните ценности е пътят към устойчив успех, както за индивидите, така и за
организациите.

Лидерите

могат

да

прилагат

концепцията

за

моралната

интелигентност и към всички служители. Тази концепция се базира върху следните
характеристики на лидера:


Ефективното управление на други хора, започва от ефективното

управление на самия себе си


Ефективното „самоуправление“ започва от себепознаване и завършва с

живот в съответствие.


Под живот в съответствие се разбира съответствие на личната

реалност (мисли, емоции, действия) с организационните и индивидуални цели и с
идеалите заложени в нашия „морален кодекс“ (принципи, цели, вярвания).
Като се има предвид гореизложеното, би трябвало да е очевидно, че всичко
започва от себеосъзнаването. Тъй като моралната интелигентност се намира в
известен смисъл в „идеал“, а моралната компетентност се изразява в реалността,
фокусът пада върху себеосъзнаването и „самоуправлението“ на идеала и

1

Пак там

253

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 1(8)/2013

ISSN 1314-0582

реалността и връзката им с моралните принципи на почтеност, отговорност,
състрадание и прошка.
Културата на доверието, съответно, използва личните ценности и нейното
изграждане може да се опише в процес от три стъпки:1


Себеосъзнаване (Структура на ценностите на индивида)



Себеразкриване (Споделяне на ценностите с висшестоящите)



Споделяне ( Деклариране на ценностите пред подчинените)

В идеалите си индивидът вижда своята морална интелигентност. В идеалите
на другите се съдържа тяхната морална интелигентност. Моралът е изграден от
свързани нишки ценности, които могат да бъдат морални, социални, професионални
и т. н. Съответно, ценностите на всяка организация също е мрежа подобни връзки.
След като ръководителят осъзнае, че личната му реалност е преживяването
на определена мисъл, емоция или действие между два момента във времето, тогава
разбира, че личната реалност постоянно се променя и в по-голямата си част може
да бъде управлявана чрез упражняване на личен избор. Въпреки, че индивидът не
може да избира емоциите си и несъзнателните биологични процеси, може да избере
за какво да мисли и как да мисли за определено нещо. Избира, също така, какво да
направи и какво да каже. Това ни връща към схващането за културата като плод на
ума, на рационалната дейност.
5.

Управленска култура.

Всичко казано за културата намира нова интерпретация, когато се отнесе към
определена професия. Управлението като професионална дейност се изразява в
изпълнение на специфични функции и задачи и зависи от взаимодействието между
личността на ръководители и организационното обкръжение. В този смисъл, като
присъщи личностни и организационни характеристики си влияят взаимно личната и
организационната култури. Характеристика за резултата от това взаимодействие е
управленската култура. Нейната структура съдържа описателни характеристики ,
които измерват степента на интегрираност и ефективност на ръководителя в
специфичната организационна култура.
За да развием в теоретичен план тезата за ролята на управленската култура
ще

приемем

определението:

„Управленската

култура

на

ръководителя

е

1

Lennick, Doug & Kiel, Fred Moral Intelligence: Enhancing Business Performance and Leadership Success. (Prentice
Hall.2005.стр.171.
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интегративно динамично качество, което се характеризира чрез нивото на
теоретично

осмисляне

(което

има

мотивационно-целеви,

технологически

и

комуникационни компоненти) и комплекс практически умения и навици за
реализация на важните подходи в управленската дейност на основата на
безусловно

съблюдаване

на

обществените

норми,

хуманизма,

морала

и

нравствеността.1
В теорията на управлението няма спор относно ролята на организационната
култура за успеха на организацията. Тогава, трансферът на влияние на личната
култура на ръководителя върху ефективността на управленските политики и
практики се извършва през лидерското умение за влияние, реализирано чрез
управленската култура.
Управленската култура е обект на твърде ограничен кръг изследвания в
българската и чуждестранната литература. В голямата си част публикациите, макар
и със съответно подходящо заглавие, съдържат предимно информация и
разсъждения относно организационната култура. Това предизвика интереса ни
именно към управленската култура като фактор на ефективността на работата на
ръководителя

в

публичната

организация

и

да

разкрием

логиката

на

взаимодействието култура- личност- ръководител- европейски стандарти за добро
управление чрез анализ на структурата на културата от системна гледна точка и
проявлението на различните и елементи чрез системните връзки в работата на
мениджъра.
В своя статия, Ала Строилова2 систематизира управленската култура на
ръководителя в публична администрация елементите:


Лична култура- включва равнището на квалификация, етика, лично

възпитание, лична хигиена и външен вид; отношение към подчинените и т. н.


Рационално разпределение на работното време- способност за строго

планиране на личната работа и рационално разпределение на работното време за
работа с документи; работа с персонала; решаване на социално-икономически
въпроси;

решаване

на

търговски

въпроси;

съвещания

и

преговори;

непроизводително време; свободно време.


Култура на организация на работното място- възпитаност в ред и

1

Строилова, Алла Яковлевна.Управленческая культура руководителя как фактор формирования имиджа
учреждения дополнительного образования детей. Научная библиотека диссертаций и авторефератов.2008.
2
Строилова, Алла Яковлевна.Управленческая культура руководителя как фактор формирования имиджа
учреждения дополнительного образования детей. Научная библиотека диссертаций и авторефератов.2008.
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наличие на убеждение, че в процеса на работа не е необходимо всичко да е „под
ръка“. Видът и организацията на работното място са съществена част от
стандартите за дизайн на работата, които се отразяват пряко върху нейната
ефективност1.


Култура на провеждане на делови мероприятия. Организирането и

провеждането мероприятия е едно от най- честите задължения на ръководителя,
респ. на ръководителя в публичния сектор--оперативки, заседания, съвещания.
Културата в това отношение се свежда до познаването и спазването на протокола,
вербалните и презентационните умения, етикета и процедурите .


Култура на прием на посетители- предполага спазването на определени

правила и изисквания, при прием на работници и служители, както по лични, така и
по служебни въпроси. Тук са известни два модела, които описват крайно поведение.
Единият е познат като модел „ Отворени врати“- постоянен достъп до ръководителя.
Вторият е известен като „Затворени врати“- срещите с ръководителя се извършват
само в предварително определено време и с предварително записване.


Култура на общуване. Около 80% от работното време на ръководителя

е свързано с контакти с хора. Поради това умението да разговаря и общува е важна
съставна част от културата на ръководителя.


Организационна култура на ръководителя. Тя определя степента на

владеене и познания в областта на теорията на управлението; методи за
организационна работа; опит, навици, умение за осъществяване на разнообразни
организационни процедури, които представляват значителен относителен дял в
структурата на работното време на ръководителя. Към организационните процедури
може да се отнесе подбора и назначаването на персонала, работата с персонала,
разработка на организационни норми и нормативи, лични планове за работа,
определяне на задачите и тяхното довеждане до изпълнителите, разпореждане,
контрол на изпълнението и др.


Комуникационна култура на ръководителя. Тя е свързана с познаването

и прилагането на европейските и национални стандарти за комуникации, за
откритост и прозрачност на информацията; включва знанията и нагласите за
прилагане на електронните технологии в администрирането и комуникациите;
културата при работата с писма. Тук се включва задължителната регистрация на
писмата, определяне на срокове за тяхното разглеждане, лична отговорност на

1

Кирхлер, Е.,Е.Хельцл. Дизайн работ в организациях.Гуманитарный центр Харьков, 2010.стр.19.
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ръководителя за своевременното и правилно реагиране на тях, задължителен
отговор на всяко писмо и т.н.
Ако анализираме внимателно елементите на културата от системна гледна
точка, и ги съпоставим с елементите на управленската култура, разработени в
научната литература с известни несъществени различия в класификацията, можем
да изведем първичен списък на сферите на проявление на управленската култура в
едно управление, основано на ценности:
2.1.

Лична култура на ръководителя

2.2.

Комуникационна култура на ръководителя

2.3.

Административна (организационна) култура на ръководителя

2.4.

Юридическа култура на ръководителя

За да изведем критерии за оценка на всеки от посочените елементи на
управленската култура, е необходимо задълбочено различно от настоящето
изследване, което авторът е разгърнал в дисертационен труд.
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АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО
УНСС, Равда, Септември 2013

УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОЕКТНО ПОРТФОЛИО:
СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ
Доц.д-р Матилда Александрова
Катедра «Управление»
УНСС-София

Въведение
„Портфолиото от
инвестиции е по-вероятно да
намали риска и да произведе
по-висока норма на
възвръщаемост в сравнение
с единичните инвестиции”.
Хари Марковиц
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Въведение


Управлението на портфолио от
проекти (УПП) се различава от
традиционното проектно
управление


За УПП е характерно ЗНАЧИТЕЛНО
НАДГРАЖДАНЕ над традиционните
методи за управление на проект,
фокусирани главно върху неговото
изпълнение.

Същност на УПП


С какво се занимава УПП?


УПП се фокусира върху решаването
на основен проблем – когато
оскъдни организационни ресурси
(финансови, човешки, материални,
и дори информационни) са
насочени по нерационален
/небалансиран начин към
погрешно приоритизирани проекти.
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Същност на УПП


С какво се занимава УПП?


УПП излиза извън рамките на
концепцията за „реализиране на
проекти по правилния начин“
(managing projects right), и се
фокусира върху селектирането,
изпълнението и балансирането на
„правилните проекти“ (doing the
right projects).

Същност на УПП






Чрез УПП бизнесът организира и управлява
множество текущи и планирани проекти.
Портфолиото е набор от проекти, обединени
с цел постигане на стратегическите
бизнес цели.
Съставянето на единно портфолио дава
възможност на ръководството да управлява
интегрирано обхвата, ресурсите, разходите,
комуникациите и рисковете на проектите в
портфолиото.
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Организационно
равнище
Проектно
равнище

Вертикална интеграция

Йерархия на взаимовръзката “проект –
проектно портфолио – стратегия”

Стратегически
цели
Проектно портфолио

Проект B

Проект F
Проект D

Проект А

Проект E
Проект C

Проект G

Хоризонтална интеграция

Цел на УПП


Целта на УПП –да формира
съвкупност от интегрирани
проекти, чрез които да осигури
постигане на организационните
цели, подчинени на избраната
стратегическа алтернатива, в
рамките на ограничените
организационни ресурси,
разпределени по оптимален начин.
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Спектър на управлението на проекти

Компоненти на процеса на УПП

262

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 1(8)/2013

ISSN 1314-0582

Ефективно УПП
Ефективният процес на управлението на
портфолио от проекти предполага:
 да се идентифицира, анализира и
оцени количествено стойността на
всеки проект на регулярна база,
 да се приоритизират проекти, и
 да се определи кои проекти да бъдат
започнати, кои ускорени и кои да се
приключат.

Ефективно УПП – Въпроси?






Кои проекти ще допринесат в най-голяма
степен за постигане на организационните
цели и стратегии?
Дали проектът или програмата са довели до
постигане на очакваните бизнес резултати,
както показва измерването на портфолиото?
Всеки един от проектите в портфолиото ли
разполага с необходимите собствени
ресурси, включително хора с необходимия
набор от умения?
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Ефективно УПП – Задачи








Подбор на комплекс от интегрирани проекти,
чиито цели отговарят на организационната
стратегия.
Определяне на приоритетите в рамките на
комплекса
Разпределяне на ресурсите по отделните
проекти при осигуряване на интегрираност
Оценка на проектното портфолио – обща
стойност, вътрешна балансираност,
съгласуваност със стратегическата цел на
организацията.

Елементи на УПП
Селектирането на проекти в рамкитена
цялостното УПП предполага ранжиране
на потенциални проекти според тяхната
„стойност“ (value & benefits)
 Финансови

критерии
 Съответствие с корпоративната стратегия
 Критерии за риск и възвръщаемост
 Операционно и пазарно съответствие
 Други критерии (Check Lists)
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Grade A
Sealant

Хляб&Масло

Auto
Seal

TP-40

Перли
Deck
Coat

D-50

Top
Floor
U.V. Seal

8

$10 M

6

2

4

0

Настояща стойност

T-400

SPL

Solvent
800

Top
Coat A

Solvent 1
Edge
Coat

First
Coat

Стриди

Top
Seal

Ниска

Бели слонове

Източник: Cooper, Edgett, and Klienschmidt,
„Portfolio Management for New Products”

Методи за УПП
Матрица на BCG
Темп на пазаренрастеж

Висок

Звезди

Въпроси
A

D

B

Крави

Кучета
C

E

Нисък
Висок

Пазарен дял

Нисък
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Методи за УПП
Матрица на GE/McKinsey
Атрактивност на отрасъла

Висока

Инвестирай

B
D
Средна

Избери

C
E
A
Ниска
Силна

Напусни

Умерена
Конкурентна позиция

Слаба

Методи за УПП
Матрица на Tektronix-Noranda

Технология

Нова в
световен
мащаб

D
B

Нова за
компания
та

C
Позната
за
компания
та
Нов в световен
мащаб

A
E
Нов за
компанията

Познат за
компанията

Пазар
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Проектно портфолио на „Логикол България“ АД
70%

Темп на нарастване на пазара

60%
50%

0.17; 50%

40%

0.10; 40%
0.05; 33%

30%
0.91; 22%

20%

0.01; 20%

10%
0%
1.00

0.75

0.50

0.25

0.00

Относителен пазарен дял спрямо основния конкурент

Заключение






УПП е „мощно средство” за изпълнение на
стратегията на организацията.
Успешното УПП и изборът на правилните
проекти е ключов фактор за успеха на
организацията.
Осигуряването на баланса на портфолиото чрез
правилното разпределение на ресурсите и
неговата насоченост към постигане на
стратегическите цели на организацията водят
към устойчиво корпоративно развитие.
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НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Авангардни научни инструменти в управлението
10 - 14 Септември 2013
Равда

Клъстерите – авангардна идея в
българския мениджмънт
Кирил Каменов
ВУ Международен колеж - Албена

МЕЖДУНАРОДНА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

 Международната конкурентоспособност е
валидна не само за отделни изделия, продукти и
услуги, но и за фирми и стопански структури, за
региони и държави, за отделните специалисти и за
членовете на съответните стопански, социални и
обществени групи.
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ВСЕОБХВАТНОСТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

продукти
региони

услуги

фирми

държави

Стопански структури

специалисти

Членове на стопански, социални и
обществени групи

Коя е формулата на успеха в
един променен свят?
 Под влияние на глобализацията се установява като
ключово понятието за връзка – днес се наблюдава
невероятно разнообразие от стопански и
търговски връзки между фирми от различни точки
на света.
 Разчупват се досегашните разбирания за граници и
териториални сфери на влияние.
 Връзките стимулират инициативните и
компетентните.
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Показатели за измерване на сравнителните
международни преимущества чрез
международната конкурентоспособност:

иновативност
качество
производителност
печалба

Клъстерната организация

 КОНКУРЕНТНОСПОСОБНАТА
СТРАТЕГИЯ, КОЯТО ТЕ ПРАВИ
РАЗЛИЧЕН ОТ ОСТАНАЛИТЕ

Асоциация
“Кулинарни
изкуства и
гостоприемст
во”
(АКИГ)

270

АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Том 1(8)/2013

ISSN 1314-0582

Същност:

 Клъстерът представлява географски свързана
мрежа от сходни, взаимообвързани или
допълващи се конкурентни фирми, с активни
канали за делови взаимоотношения, комуникация
и диалог, които ползват обща специализирана
инфраструктура, пазари на труда и услуги, и са
изправени пред общи възможности за развитие
и/или заплахи.

Що е клъстер?

 Бизнес клъстерите са ”групи от взаимосвързани фирми,
доставчици, свързани производства и специализирани институции в
определени области, които присъстват в дадени райони...
Клъстерите не само намаляват трансакционните разходи и
повишават ефективността, но и подобряват стимулите и
създават колективни активи под формата на информация,
специализирани институции, репутация и много други ....
Клъстерите подпомагат иновациите и ускоряват ръста на
производителността”.
Майкъл Е. Портър: Въведение към Конкурентното предимство на нациите,
български превод и издателство Класика и Стил ООД, 2004, стр. xii-xii
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ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КЛЪСТЕРА
1) всички фирми и организации от един
клъстер са мотивирани да си сътрудничат
предимно чрез неформален обмен на
информация за възможни допълващи се
преимущества,
2) адаптивност към международните
изисквания (както в своята така и в
областта на партньорите си),

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
КЛЪСТЕРА

3) бързото усвояване на иновативни
решения, за да могат да просъществуват
в условията на глобалната конкуренция.
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ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КЛЪСТЕРА

4) Фирмите-членове на един
клъстер обикновено имат повисока конкурентноспособност чрез бизнес контактите с другите
участници в него се развиват в поблагоприятни за тях условия.

5) Тези контакти са доброволно осъзнати и
желани от собствениците и/или
ръководителите на различни фирми, които
са осмислили и приели тезата, че ключът
към конкурентен успех е в наличието на
конкурентноспособна стратегия, която да
те прави различен от останалите. Това
означава съзнателно да се избере такава
комбинация от дейности, чрез които да се
постигне уникална смес от стойности.
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Диамантен подход за
конкурентоспособността на локацията на
клъстера

 Чрез неговото прилагане може да се
постигне според М. Портър еволюция
от икономика, движена от фактори
към икономика, движена от
инвестиции до икономика, движена
от иновации.

Етапи на изграждането на
клъстер:
1) Диамантеният подход помага на
ръководството на фирмите от
региона, поотделно и заедно, да
изградят своята активна, творческа
позиция спрямо определящите успеха
на бизнеса детерминанти на
конкурентоспособността на
локацията.
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Етапи на изграждането на
клъстер:
2) Изработване на ОБЩИ ИНИЦИАТИВИ
за промяна на основните
детерминанти на
конкурентоспособността на
локацията чрез клъстера

Етапи на изграждането на
клъстер:
3) Успехът при изграждането и
функционирането на даден клъстер е
пряко зависим от равнището и
качеството на връзките между
участниците – изграждане на групови
норми и поемане на роли.
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Етапи на изграждането на
клъстер:
4) ИНИЦИАТОРИ И ЛИДЕРИ НА КЛЪСТЕРА:
 Вземането на решения с консенсус и постигането
на общите цели чрез сътрудничество така, че
всеки елемент на клъстера да повишава и своята,
и общата конкурентноспособност на
клъстерното обединение се осъществява от
формалните и неформалните лидери на фирмите
и организациите, обхванати от един клъстер.

Асоциация “Кулинарни изкуства и гостоприемство”
(АКИГ):


10 организации с доказан опит в
областта на туризма и услугите
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Какво показва нашият клъстер?
 Как автентичното българско
кулинарно наследство може да се
превърне в туристически продукт и
атракция!
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www.culinaryarts.bg

гр. Добрич,
ул. „България”,№ 3,
ет. 1, офис № 2 и № 4
Тел.: 058 / 655 626, 058/655 568
е-mail: akig@abv.bg
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Socializing Technologies &
Crowdsourcing

Ivaylo Konov
Ивайло Конов, УНСС,
Управление
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Daren C. Brabham was the first to define "crowdsourcing" in the scientific
literature in a February 1, 2008, article (Convergence: The International Journal of Research into New Media
Technologies 14 (1): 75–90):
"Crowdsourcing is an online, distributed problem-solving and production model."

"Simply defined, crowdsourcing represents the act of a
company or institution taking a function once performed by
employees and outsourcing it to an undefined (and generally
large) network of people in the form of an open call. This can
take the form of peer-production (when the job is performed
collaboratively), but is also often undertaken by sole
individuals. The crucial prerequisite is the use of the open call
format and the large network of potential laborers."

MIT professor Eric von Hippel, an expert in innovation
management, says online design is becoming a substitute for
in-house research and development while voting takes the
place of conventional market research.

"This is really the biggest paradigm shift in innovation since
the Industrial Revolution," von Hippel says. "For a couple
hundred years or so, manufacturers have been really
imperfect at understanding people's needs. Now people get
to decide what they want for themselves."
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