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ПРЕДГОВОР

Второто издание на Годишника на Департамент „Икономика“ се концен-
трира върху актуални проблеми на икономиката, бизнеса, финансите и маркетин-
га. Публикуваните статии представят научно-изследователската дейност на щат-
ни преподаватели и студенти от Нов български университет и на колеги от други 
университети. 

Основната цел на изданието е да се даде публичност и достъпност на изслед-
ванията на преподавателите и студентите, така че да могат да се ползват както като 
учебни материали в бакалавърските и магистърските програми в департамента, 
така и като справочна литература за бизнеса.

Включените научни материали са резултат на задълбочени научни и практи-
чески изследвания през учебната 2016/2017 година. Тяхната цел е да повишат ефек-
тивността и качеството на обучението, да актуализират преподавания материал с 
последните  новости от областта на икономиката и бизнеса. 
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Резюме: в търсенето на отговор за коре-
ктността на употребата на понятието „иконо-
мика на знанието“ са разгледани трансфор-
мациите на мястото на знанието от етапа на 
промишления капитализъм в съвременния 
етап, което дава основание за лансиране на 
хипотезата за превръщането на капитализма 
в когнитивен.  Разяснена е ролята на неоли-

бералната политика, която чрез институция-
та на интелектуалната собственост създава 
предпоставки за превръщането му в ограни-
чен ресурс и изключване на потребителите 
от употребата му.

Ключови думи: икономика на знанието, 
когнитивен капитализъм, неолиберализъм, 
обществени блага, човешки капитал.

Abstract: In looking for an answer to the 
correctness of the use of the concept of “knowl-
edge economy”, the transformations of the place 
of knowledge from the stage of industrial cap-
italism to the present stage are considered. 
This justifies the launching of the hypothesis 
of transforming capitalism into cognitive. The 
role of the neoliberal policy is explained, which 

through the intellectual property institution cre-
ates prerequisites for its transformation into a 
scarce resource and exclusion of the users from 
its use.

Keywords: knowledge economy, cognitive 
capitalism, neoliberalism, public goods, hu-
man capital.
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От началото на новото столетие особено 
настойчиво се популяризира тезата за „ико-
номика на знанието“ или „икономика, бази-
раща се на знанието“. Свързаността на про-
изводството със знанията не е нещо ново. 
Тази връзка се проявява очевидно от време-
то, когато машините (науките и технологии-
те, въплътени в машините) започват широко 
да се използват в т.нар. промишлена рево-
люция и по-късно в т.нар. научна организа-
ция на труда на Тейлър.

Защо именно сега, а не по-рано се гово-
ри и пише за това с голяма сила? Ще потър-
сим отговор на този въпрос като съсредото-
чим разсъжденията в два взаимосвързани 
и взаимно обуславящи се концепта. Пър-
во, очертавайки ролята на знанието и нау-
ката в съвременните условия като фактори 
на производството и икономическия растеж. 
Второ, очертавайки ролята на неолиберали-
зма като „главно“ течение в икономическа-
та наука за реалното подчиняване на наука-
та на капитала.

Преди всичко трябва да се отбележи, че 
използването на понятието „икономика на 
знанието“ е опити на случващото се около 
нас да се придаде характер на „естествена 
закономерност“ извън контекста на капита-
лизма. Понятието „икономика“ е абстрак-
ция, която представя производството из-
вън неговите исторически форми и в тази 
връзка притежава минимална информатив-
ност. Капитализмът, по отношение на кой-
то сега  се лансира определението „иконо-
мика на знанието“, е социална система за 
производство, която започва своето разви-
тие върху частната собственост и свободния 
пазар в определен исторически момент (18 
век) и историческо място (Европа). Анали-
зът на капитализма като исторически обусло-
вен начин на производство, характеризиращ 
се (според Маркс) с определено развитие на 
производителните сили и производствените 
отношения, изисква разглеждане на иконо-
мическите и институционалните аспекти на 
производството като неразделни.

Знанието като двигател на натрупва-
нето на капитала се фаворизира от научния 
позитивизъм от 19 в. и се вписва в проце-

са на възпроизводството. Според него то е 
предназначено да служи на производството 
и трябва да позволи постигането на контрол 
над природата с помощта на техниката и над 
човека с помощта на йерархията. В резул-
тат на практика се реализира огромен ръст 
на производителността и доходите, но едно-
временно с това се очертава потенциална за-
губа на суверенитета на знанието и науката. 
В последните две столетия ролята на зна-
нието бе сведена до наблюдение върху све-
та и до използване на природата и човека за 
целите на производството.

В днешното капиталистическо обще-
ство знанието се е превърнало в производ-
ствен фактор не по-малко необходим от 
труда и капитала. По аналогия с машините 
знанието натрупва в себе си стойността на 
труда и на другите производствени фактори, 
необходими за неговото производство. След 
това то се влива в производството като упра-
влява техниката, ръководи процесите, про-
извеждайки ползи за потребителите. Ако се 
вгледаме в производствения цикъл на про-
мишления капитализъм, то трудът пораж-
да знанието, а знанието на свой ред поражда 
стойност. В тази връзка за да нараства ка-
питалът трябва да подчини не само живия 
труд, но и знанието, което той поражда и 
което внася в цикъла.

Според критическата теория на капита-
лизма на Карл Маркс капитализмът дава мо-
щен тласък на развитието на науките, но не 
само като абстрактни знания за природата, а 
като приложени в технологиите, което оси-
гурява безпрецедентно развитие на произ-
водителните сили (Маркс, Энгельс, Соч. т. 
46. ч. 2, с. 215). В началото на своето разви-
тие капиталът реално подчинява труда, пре-
връщайки го в стока, и превръща трудовия 
процес в „производство на стоки с помощта 
на стоки“, докато само формално подчиня-
ва трудовия процес в сферата на „произ-
водството на знания с помощта на знания“. 
Производството на знания остава извън не-
посредственото поле на капитала. Знания-
та се създават извън „фабриките“ и за това 
остават извън вниманието на Маркс. Кри-
тичният анализ на капитализма се базира на 
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разделението между науката и технология-
та. Знанията проникват в производството на 
стоките чрез технологията под формата на 
машини или въплътени в оръдията на про-
изводството. Знанията, свързани с техно-
логичния прогрес, усложняват оръдията на 
производството и способстват за промяна в 
съотношението човек-природа.

Развитието на информационните и ко-
муникационните технологии в последни-
те петдесетина години създаде възможност 
знанията да се движат самостоятелно, от-
делно и от машината, и от работника. Раз-
ходите за възпроизводството на тези знания 
клонят към нулата. Знанията безусловно 
имат потребителна стойност за тези, които 
ги ползват, и за обществото, но не притежа-
ват както другите стоки базисната стойност 
на разходите, която да бъде основа за опре-
деляне на разменната им стойност. Разхо-
дите за производството на знание са твър-
де неопределени и принципно се различават 
от разходите за неговото възпроизводство. 
След създаването на първия „екземпляр“, 
необходимите разходи за създаването на 
следващите се стремят към нулата. За да се 
възползва от тази изгода съвременният кор-
поративен бизнес прилага нови стратегии 
за развитие – продажба именно на знания. 
В сферата на информатиката се преминава 
към разделяне на „хардуера“ от „софтуера“, 
съсредоточаване към „информационните 
услуги“. Подобни практики се наблюдават 
и във фармацевтичната индустрия, където 
стремежът е да се търгува със знанието за 
„принципа на действие“, а не с произведе-
ните на базата на този принцип лекарства.

В последните десетилетия в рамки-
те на критическата политическа икономия 
се лансира тезата за прехода на капитали-
зма към когнитивен капитализъм. В този 
контекст понятието „когнитивен“ не трябва 
да се възприема в смисъла на когнитивните 
науки. Чрез това определение се подчерта-
ва ключовата роля, която знанието получа-
ва в този съвременен етап от развитието на 
капитализма.

Според изследвания и анализи (Cor-
sani, Dieuaide, Moulier Boutang, Paulre, Vers-

elone, 2001, Lazzarato, 2004, Corsani, Mouli-
er Boutang, 2004) на критическата школа в 
съвременните условия се наблюдава не само 
проблема с обособяването (no incorporation) 
на знанието от труда и капитала и превръща-
нето му в самостоятелен фактор на произ-
водството. Когнитивният капитализъм произ-
вежда не само и не главно стоки, а прониква 
в жизнената сфера на човечеството. Наблю-
даваме постепенно обсебване от капитали-
зма на възпроизводството на социалния и 
биологическия живот на хората. В рамките 
на когнитивната фаза на капитализма се из-
вършва непосредствено подчиняване сфера-
та на производството на знания на капита-
ла. Това подчиняване е не само формално, 
защото производството на знания трябва да 
осигурява нарастване на стойността на ка-
питала. Като последица от завладяване-
то на знанието науката губи своята свобо-
да и автономност. Лансира се идеята (Rajan, 
2006), че сега трябва да говорим за „био-тех-
но наука“, която разрушава границите 
между науката и политиката, науката и об-
ществото, науката и културата. В основата 
на съвременния капитализъм са комуника-
ционните и информационните технологии, 
биотехнологиите, генетичното инженерство, 
които помежду си създават различни хибри-
дни форми.

Включването на знанието в капиталис-
тическото производство като ресурс или 
производствен фактор става възможно бла-
годарение на превръщането му в частна 
собственост. По своята природа знанието не 
представлява ограничен ресурс. Както отбе-
лязахме по-горе, то има потребителна стой-
ност, но тя не е обвързана с някаква базова 
стойност на разходи за производството (не-
определени и клонящи към нула), която да 
стои в основата на определянето на негова-
та разменна стойност. Оказва се, че размен-
ната стойност на знанието зависи на практи-
ка единствено от възможността изкуствено 
да се ограничи собственото му движение 
(обръщение).

Правото е на служба на капитализма и 
чрез институцията на частната собстве-
ност позволява постигането на монополи-
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зация на знанието. С помощта на цял арсе-
нал от механизми и инструменти – патенти, 
авторски права, лицензи, контракти и моно-
полни методи – се ограничава възможността 
за копиране, подражаване, „преосмисляне“ 
на знания. Така стойността на знанието ста-
ва резултат единствено от ограничения дос-
тъп до него, който се налага институционал-
но или явно.

За превръщането на знанието в частна 
интелектуална собственост решаваща роля 
принадлежи на неолиберализма, който тео-
ретично и като политика легитимира и осъ-
ществява обсебването на знанието и реално-
то му подчиняване на капитала.

Неолибералната политика, която започ-
ва активното си начало през 80-те години на 
миналия век, е не просто стремеж към от-
хвърляне на кейнсианството и възхвалява-
не и връщане към свободния пазар. Според 
френския мислител Мишел Фуко (2004) не-
олиберализмът е много повече от свобода на 
пазара, това е „форма, при която обществото 
се управлява от икономиката“. В своите лек-
ции от 1978/79 г. в Колеж дьо Франс той из-
лага оригинална трактовка на историята на 
либералния дискурс от зараждането му в 18 
век до 70-те години на 20 век. Либерализмът, 
твърди Фуко, е своеобразна техника за уп-
равление на поведението на хората в рам-
ките на държавата и с помощта на държав-
ни лостове. Кризата на кейнсианството през 
70-те години дава възможност за разгръща-
не на либералните идеи и принципите на ра-
ционалността и рентабилността от сфера-
та на икономиката към останалите сфери 
на обществения живот. Неолиберализмът 
представлява завой в либералното мислене 
от миналото. За разлика от класическия ли-
берализъм, който се вълнува от решаването 
на проблема с утвърждаването на пазарното 
пространства в рамките на дадено полити-
ческо общество, неолиберализмът се зани-
мава с въпроса как да реализира целокупна-
та политическа власт според принципите на 
пазарната икономика Foucault (2004, с.324). 
Според Фуко новият момент в неолибера-
лизма се състои в преразглеждането на „на-
туралистическия наивитет“, че пазарът въз-

никва самопроизволно и се подчинява на 
природните закони. Неолиберализмът твър-
ди, че чистата конкуренция е цел и нейно-
то постигане изисква „безкрайно активна“ 
политика. Моделът на чистата (съвършена) 
конкуренция, изграден на предположенията 
за атомистичност, хомогенност на продук-
цията, прозрачност на информацията, сво-
боден достъп до пазара, свободно движение 
на производствените фактори, е призван да 
изпълнява преди всичко нормативна функ-
ция: позволява да се определят съответни-
те действия от страна на правителството, за 
да може цялото общество да бъде подчине-
но на пазарния конкурентен модел. Фуко из-
тъква, че в крайна сметка не става дума за 
установяване на пазарно общество, а на об-
щество, „подчинено на динамиката на кон-
куренцията…Става дума за превръщане на 
пазара, конкуренцията, и следователно, на 
предприятието в това, което може да се на-
рече формообразуваща сила на обществото“ 
Foucault, (2004, с. 151). Обществото трябва 
да бъде оформено по модела на предприяти-
ето. И така неолибералната политика полу-
чава не икономически, а по-скоро юридиче-
ски характер. 

Като следствие от налагането на нео-
либералните идеи и реализирането им като 
правителствена политика от началото на 70-
те години в западните икономики започва 
пренареждане на връзките на икономика-
та с обществото. Постепенно областите на 
потреблението и колективното инвестиране 
(здравеопазване, култура, образование, ин-
формация, наука), в които правителството 
традиционно се намесва, се подчиняват на 
икономическата логика и рационалността 
на конкурентните пазари. Така обсебени-
те дейности в сферата на здравеопазването, 
културата, информацията, научните изслед-
вания застават в основата на когнитивния 
капитализъм.

Преди да се върнем на темата за мяс-
тото на знанието в съвременния социум се 
налага да припомним някои исторически 
факти. В 30-те години на миналия век от 
другата страна на Атлантическия океан за-
почва промяна на сферата и предмета на 
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икономическия анализ. Лансира се идеята, 
че „икономиката е наука за човешкото пове-
дение като отношение между целите и огра-
ничените ресурси, които могат да бъдат из-
ползвани по различни взаимно изключващи 
се начини“ (Robbins, 1932). След като фоку-
сът на икономическия анализ е преместен 
от процеса на производството и натрупва-
нето на капитала към рационалното поведе-
ние на човека, то полето на икономическата 
дейност се разпростира над всички соци-
ални и хуманитарни науки. На икономиче-
ски анализ подлежи всяко човешко поведе-
ние независимо от сферата на проявление: 
семейството, майчинството, сексуалността, 
престъпността и т.н.

Като начало трудовата теория се превръ-
ща в теория за субективното поведение на 
работника (Schltz, 1961, Becker, 1964). Спо-
ред неолибералните разбирания капиталът е 
нещо, което позволява получаването на до-
ход, а цел на трудовата дейност на хората е 
получаване на доход, който е продукт на ка-
питала. По тази причина трудът трябва да се 
превърне в капитал. Този капитал притежа-
ва две характерни особености. От една стра-
на се състои от знания, способности и уме-
ния, а от друга, е неотделим от човека. Така 
възниква теорията за човешкия капитал, 
от която следва, че за да се повишава цена-
та (дохода) на човешкия капитал на конку-
рентния пазар е необходимо да се повишава 
неговото качество. Рационалният човек пра-
ви своя индивидуален избор да инвестира в 
развитието на своя собствен „човешки капи-
тал“. Фуко твърди, че хомо икономикус се 
превръща в „свой собствен предприемач“ в 
„обществото от предприятия“. Работникът е 
не само притежател на своята работна сила 
(уменията, които са определени от работо-
дателя), която той „внася“ в производстве-
ния процес. В съвременните условия ра-
ботникът се явява продукт на собственото 
си възпроизводство (самовъзпроизводство), 
който непрекъснато работи върху своето са-
мосъздаване. За фирмата „нейният“ човеш-
ки капитал по същество е безплатен ресурс, 
външна даденост, която се е повила от само 
себе си и продължава да произвежда сама 

себе си. Фирмите само „прихващат“ тази 
способност за самосъздаване и я насочват в 
необходимото направление. 

В случая става дума за т.нар живо зна-
ние, което се състои от опита и навици-
те на отделния човек, на базата на което се 
изграждат професионалните компетенции, 
които съставят човешкия капитал на работ-
ниците. Личността се превръща в предпри-
ятие за самата себе си, сама разглежда себе 
си като работна сила, като постоянен капи-
тал, който изисква непрекъснато възпроиз-
водство, модернизация, разширение и ути-
лизация. Вече никой не оказва върху нея 
външна принуда, тя се е превърнала в собст-
вен производител, работодател и продавач. 
Така се поставя началото на постепенното 
изчезване на наемните отношения. Животът 
на човека е в мрежите на икономическите 
разчети и рентабилността.

Теорията за човешкия капитал горещо 
се прегръща от анализаторите на икономи-
ческия растеж на съвременния капитали-
зъм. В средата на 60-те и началото на 70-те 
години на 20 век за анализ на икономиче-
ския растеж широко се използва модела на 
производствената функция. Той позволя-
ва количествено да се измери факторното 
влияние на количеството на труда и капита-
ла върху темповете на растежа. Като разно-
видност на регресионните модели в състава 
на модела присъства т.нар. мащабен множи-
тел. От авторите по отношение на икономи-
ческата интерпретация на числената стой-
ност на множителя се налага разбирането, 
че чрез множителя се отразява влиянието на 
т.нар. неидентифицирани фактори на расте-
жа - качествените характеристики на труда 
и капитала и ефективността на управление-
то на дейностите. За да се повиши анали-
тичната и прогнозната стойност на модела 
по-късно той се динамизира, като в състава 
на уравнението се включва нов множител - 
експоненциална степенна функция. Степен-
ният показател се тълкува като темп на тех-
нологичния процес, разбиран като развитие 
и практическо приложение на науката и тех-
нологиите в рамките на анализирания пе-
риод. В своите изследвания теоретиците на 
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ендогенния икономически растеж ясно осъз-
нават необходимостта от намеса на държа-
вата в „капитализацията на аз-а“. За да се 
противодейства на възможността за нера-
ционален избор при използване на време-
то на индивида във връзка с получаване на 
необходимото образование, се препоръч-
ва предприемането на мерки, които да сти-
мулират и насочват образователния процес. 
В унисон с теориите на американския нео-
либерализъм на практика образователната 
система се съобразява с икономиката и се 
оценява на базата на критериите за рента-
билност. Според Фуко (2004) управление-
то на поведението в случая се проявява като 
ориентиране на образованието към потреб-
ностите на пазара на труда. Човекът-капи-
тал напълно се подчинява на логиката на 
предприятието и конкуренцията.

За разлика от живото знание, научно-тех-
ническите знания се поддават на формализа-
ция. Формализираните знания могат да бъ-
дат отделени от живия им носител, да бъдат 
разпределяни и предадени за ползване. За 
превръщане на неинкорпорирането знание 
в производствен фактор неолибералната по-
литика предлага изграждане на юридически 
механизми за защита на интелектуална-
та собственост. Както беше посочено по-го-
ре знанието не отговаря на пазарната логи-
ка и неговата пазарна стойност е продукт на 
юридическата система и законите на право-
то. Видният изследовател на икономическия 
растеж К. Ароу (1972) в началото на 60-те 
години на миналия век отбелязва, че е труд-
но в икономическата наука да се включат 
изобретенията. Защото по същество става 
дума за ресурс, който е „неделим“, „неприс-
воим“ от някого, изключвайки всички оста-
нали от потреблението или пред нас е едно 
обществено благо.

Знанията и изобретенията радикално се 
различават от частните блага. Невъзмож-
ността отделния потребител да „присвоява“ 
и да изключва всички останали от знанието 
означава, че знанието, усвоено от този, кой-
то го е получил, не го превръща в негова из-
ключителна собственост и неговата полез-
ност не намалява от използването му. Като 

обществено благо знанието е неделимо и не-
присвоимо (неизключващо) в потребление-
то. В пазарни условия частните блага, които 
са делими, в процеса на размяната попадат 
в ръцете на отделен участник, който извли-
ча за себе си тяхната полезност и лишава 
(изключва) от това всички останали. Кога-
то става дума за размяна на знания, отдел-
ният субект, който ги разпространява, не ги 
губи. Даже обратното, ценността на знани-
ята нараства с нарастване на разпростране-
нието им и усвояването от другите.

Знанието може да бъде определено като 
общ ресурс, защото по-скоро е продукт от 
общуването между хората и не съществу-
ва без „предаване“ и „съобщаване“. По този 
начин знанието няма място сред ограниче-
ните ресурси и излиза извън логиката на 
пазара. И само външната намеса на прави-
телството чрез режима на интелектуална-
та собственост може да създаде феномена 
на изключване и възпрепятстване на обще-
ството и неговите членове от използването и 
разпространението на знанието.

В тази връзка известния френски инте-
лектуалец Андре Горц заявява, че е абсурд-
но да говорим за „икономика на знанието“. 
Според него „икономиката на знанието“ е 
призвана да бъде икономика на обобщест-
вяването и отсъствието на пари; тя е пълна 
противоположност на икономиката. Имен-
но тази форма на комунизъм тя по естест-
вен начин получава в научната среда. „Стой-
ността“ на знанието се измерва не с парите, 
а с интереса, който това знание предизвик-
ва, с разпространението, което то получава. 
Следователно, в основата на капиталисти-
ческата икономика на знанието стои анти 
икономика, в която няма място за „стока-
та“, „стокообмена“, „забогатяването“ (Gorz, 
2006).

Заключителни бележки

В последните десетилетия знанията се 
превърнаха в най-важната производителна 
сила. Това постави предизвикателства пред 
икономическата наука и изисква разработва-
не на нова икономическа теория. Живото 
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знание – натрупаният опит и умения, спо-
собност за координация и коопериране, раз-
съдливост, способността за свързване на но-
вото с наличното опитно знание представят 
същността на човешкия капитал. Проблемът 
е в това, че предварително не може да се оп-
редели и прогнозира по какъв начин и колко 
от това знание работникът ще внася в своя 
труд. Необходимо е самоотдаване, което ме-
ниджърите определят като „мотивация“. Ра-
ботникът се превръща в „човек-предприя-
тие“, който сам се грижи за образованието 
си, повишаването на квалификацията, са-
моосигуряването си и т.н. Формализирано-
то знание може да бъде отделено от своя ма-
териален и човешки носител, практически 
безплатно да бъде размножено и без огра-
ничения използвано. Колкото по-широко е 
разпространено, толкова по-голяма е него-
вата обществена полезност. Неговата раз-
менна стойност се стреми към нулата. За 
това истинската икономика на знанието би 
бил комунизмът на знанията, където стоко-
вата размяна и паричните отношения отми-
рат, защото са ненужни. По тази причина, за 
да бъдат продавани като стоки и използвани 
като капитал, знанията в рамките на капи-
тализма трябва да се приватизират и да се 
ограничи достъпа да тях. Неолибералната 
доктрина ражда идеята и с помощта на пра-
вото реализира институцията „интелектуал-
на частна собственост“. Така „когнитивният 
капитализъм“ може да бъде определен като 
системна криза на капитализма в съвремен-
ните условия.
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КОМПЕТЕНТНОСТТА  НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА БАНКОВИ УСЛУГИ.. .

Резюме: В съвременния свят банковите 
продукти и услуги навлязоха  широко в жи-
вота на хората. Световната финансова криза 
и фалита на Корпоративна търговска банка 
през лятото на 2014 г. в нашата страна изва-
диха на бял свят редица проблеми в банковия 
сектор в световен мащаб и у нас. Държави, 
институции, граждани и фирми претърпяха 
по-големи или по-малки  загуби. И резулта-

тът е – спад на доверието в банките. Безспо-
рен факт е, че ако компетентността на всич-
ките тези потребители на банкови услуги 
беше по-висока, загубите им биха били зна-
чително по-малки. Това е сериозен проблем, 
решаването на който провокира неговото из-
следване и разрешаване. 

Ключови думи: търговски банки, потре-
бители, компетентност, обучение

Abstract: In the modern world, banking 
products and services have entered into the 
lives of people. The global financial crisis and 
bankruptcy of Corporate Commercial Bank 
in the summer of 2014 in our country showed 
many problems in the banking sector globally 
and in our country. Countries, institutions, cit-
izens and businesses have suffered greater or 

lesser losses. And the result is - decline in con-
fidence in banks. If those bank customers were 
more competent, their losses would be signif-
icantly smaller. This is a serious problem that 
needs to be investigated and resolved.

Keywords:  Commercial banks, users, 
competence, training 
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Въведение
В специализираната икономическа ли-

тература, посветена на банките, доверие-
то присъства  предимно при разглеждане на 
кредитната им дейност. Счита се, че  сами-
ят термин  „кредит” произлиза от латинско-
то „credere”, което означава вяра, доверие, а 
„creditum”- заем, дълг (Многоезична енци-
клопедия, 2017). И това е така. В тази двус-
транна сделка  банката и кредитополучателя 
се доверяват един на друг, че ще изпълнят 
условията в сключения договор.

 Доверието обаче не бива да се ограни-
чава само до кредитните сделки, то следва 
да присъства във всички, прелагани от бан-
ките продукти, услуги и извършвани опе-
рации – доверие в това, че страните   ще 
имат взаимна изгода и ще спазят договор-
ните отношения. Предоставянето на сво-
бодни парични средства на депозит в бан-
ка предполага доверие на депозанта към нея 
и обратното – доверие на банката, че той 
ще спази условията по договора за депо-
зит. Разкриването на фирмени разплащател-
ни сметки също предполага доверие между 
банката и клиента, касовите или безкасови-
те преводи от граждани и фирми към кон-
трагенти от други банки  също и т.н. Явно, 
че доверието е необходим и съществен еле-
мент на взаимоотношенията между банките 
и техните клиенти, било то – други банки,  
финансови институции, физически и юри-
дически лица. Бeз довepиe тeзи отношeния 
въобщe нe могaт дa възникнaт зaщото „В оc-
новaтa нa вceки бизнec cтои пpeди вcичко 
довepиeто мeжду пapтньоpитe„ (Стефанова 
2000, с.18). Доверието е важно поради още 
една  причина – загубата на доверие  в една 
банка може да предизвика сериозна криза в 
платежоспособността ѝ и да я тласне към 
несъстоятелност. 

I. Политики за защита   на потребите-
лите на финансови услуги

1. В контекста на Европейския съюз 
Много важна предпоставка за постигане 

на доверие във финансовия сектор, а в т.ч. и 
в банковия, е компетентността и информира-
ността на страните за банковите продукти, 

услуги и операции. Банките полагат големи 
усилия да подготвят своите служители про-
фесионално, нещо повече, от тях се изисква 
детайлно познаване на условията на пред-
лаганите продукти и услуги. Проблемът е 
при другите участници – потребителите2 на 
банкови продукти и услуги. Този проблем 
в нашата страна е предмет на дискусии и 
законодателни инициативи вече повече от 
десет години. А той е проблем и в страните 
от Западна Европа. Не случайно  повишава-
нето на финансовата компетентност на по-
требителите е част от политиката за тяхната 
защита.

Защитата на потребителите на финан-
сови услуги, като част от общата защита на 
потребителите, е обект на загриженост от 
страна на европейските институции не от 
вчера3. Последната финансова криза показа 
сериозен дефицит на доверие във финан-
совия сектор и съответно, в банковия. Това 
предизвика Европейския парламент да акти-
визира дейността си по създаване  на дос-
татъчно ефективна законодателна рамка за 
защита интересите на потребителите, която 
намери изражение в редица директиви:

- Директива 2011/83/ЕС на Европей-
ския парламент и на Съвета от 25 октомври 
2011 година относно правата на потребите-
лите;

- Директива 2014/17/ЕС относно до-
говорите за кредити за жилищни недвижи-
ми имоти на потребители;

- Директива 2014/92/ЕС относно съ-
поставимостта на таксите по платежните 
сметки, прехвърлянето на платежни сметки 
и достъпа до платежни сметки за основни 
операции и други.

Още през 2008 г. Европейският парла-
мент  в своя доклад относно защитата на по-
требителите: подобряване на образованието 
и осведомеността на потребителите в облас-
тта на кредитите и финансите акцентира на 
няколко много важни момента, а именно:

- Кризата с ипотечните кредити по-
казва до какви опасности води неадекватна-
та информираност на кредитополучателите, 
а липсата на разбиране и познания относно 
тази специфична материя води до недоста-

2 Под „потребители“ се разбират гражданите. 
3 Още през 1985 г. ЕИО приема Директива 85/577/ относно защита на потребителите във връзка с договорите, сключени извън търгов-
ския обект; Директива 93/13/ЕИО на Съвета относно неравноправните клаузи в потребителските договори е приета на 5 април 1993 
г.; Директива 97/7 ЕО относно защита на потребителя по отношение на договорите от разстояние е приета на 20 май 1997 г., а дирек-
тива 1999/44/ЕО относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции е приета на 25 май 1999 г.
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тъчно осъзнаване на рисковете от непла-
тежоспособност и свръх задлъжняване;

- Ако потребителите са финансово 
образовани, те ще допринесат за засилване 
на конкуренцията, на качеството и иноваци-
ите в сферата на банковите и финансовите 
услуги;

- Определянето на образователните 
потребности на различните целеви групи 
(в т.ч. и възрастните) в обществото може да 
бъде успешно само ако се направи задъл-
бочен анализ на финансовата грамотност в 
държавите-членки.

Внимание заслужава още един осъщест-
вен от Европейската комисия проект – пор-
талът за онлайн обучение (Долчета, 2010). 
Той е финансиран от Европейската комисия 
и предлага безплатно обучение  в държави-
те-членки на Европейския съюз, като Модул 
7 е посветен на финансовата грамотност.  
През 2010 г. порталът е актуализиран и на 
учителите е предоставен готов материал за 
обучение. През 2013 г. порталът е затворен, 
а на негово място стартира работа друг уеб-
сайт Consumer classroom. От самото му на-
именование става ясно, че е насочен отново 
към учителите (Consumer classroom, 2013). 

В изпълнение на  директива 2011/83/
ЕС бяха разработени и редица програми за 
действие4 и една от тях е програма  „Потре-
бители“, която ще действа в периода 2014-
2020 г . Програмата има за цел да подкрепи 
интересите на потребителите в следните 
много важни според Съвета сектори: храни, 
енергия, транспорт, цифрови технологии и 
финанси. По отношение на сектор финанси 
целта на програмата е да се защитят финан-
совите интереси на потребителите и да им 
се предоставят необходимите инструменти 
за управление на техните финанси. Един 
от тези инструменти e финансовата компе-
тентност. За да бъде успешно реализирана 
програма „Потребители“ Съветът на Евро-
па приема Регламент (ЕС) № 254/2014. От 
него става ясно, че програма „Потребители“ 
е една амбициозна програма със значителен 
хоризонт на действие , чиято цел включва 
да се разработи стратегия, в която полити-
ческите действия да подпомагат ефикасно 

и ефективно потребителите през целия им 
живот посредством (Европейски парламент, 
2012): 

-   гарантиране безопасността на пре-
доставяните им продукти и услуги;

-  информирането и ограмотяването 
им;

-  оказване на подкрепа на органите, 
които ги представляват;

-  засилване на правата им;
-  осигуряване на достъп до правосъ-

дие и чрез обезпечаването на прилагането 
на

 законодателството за защита на потре-
бителите.   

Всичко това трябва да повиши доверие-
то на потребителите .

Защитата на потребителите на финан-
сови услуги е приоритет и на друга  инсти-
туция  -  Световната банка. Нейната активна 
работа в тази насока  започва в края на 2010 
г. с Глобална програма за защита на потре-
бителите и финансова грамотност. Програ-
мата се фокусира върху три типа финансови 
услуги – кредити, спестявания и платежни 
системи. Макар и други финансови инсти-
туции да извършват някоя от посочените 
финансови услуги, банките предлагат на 
своите клиенти и трите.

  В помощ на България Световната бан-
ка прави анализ на защитата на потребите-
лите и на финансовата им компетентност. 
Въз основа на него са изведени основни 
констатации и препоръки (Световна банка, 
2009). По отношение на финансовото обу-
чение  изводът е достатъчно красноречив : 
„България включва финансовото обучение 
като част от законодателството за защита 
на потребителите, но информираността на 
потребителите остава на извънредно ниско 
ниво“ (Световна банка, 2009) .

2. В контекста на българското зако-
нодателство

 В нашата страна също се работи 
в посока защита на потребителите и в т.ч. 
на потребителите на финансови услуги. 
Първият закон за защита на потребители-
те е приет и действа още от 1999 г. (Закон 

4 Такава е програма „Потребители“на Европейския съюз, която освен че е продължение на предишната програма (2007 – 2013 г.) ще 
действа през периода 2014 – 2020 г. и е с бюджет 188,8 млн. евро. Регламент №254/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 
февруари 2014 г. определя реда за изпълнение на програмата. 
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за защита на потребителите и за правилата 
за търговия, 1999), а към Министерство на 
икономиката е сформиран Национален съ-
вет за защита на потребителите.  От  2006 
г. започва да действа нов Закон за защита на 
потребителите. Той регламентира защитата 
на потребителите, правомощията на дър-
жавните органи и дейността на сдружени-
ята на потребителите (Закон за защита на 
потребителитe, 2017). Държавните органи, 
ангажирани със защитата на потребителите 
не са малко.  Министерство на икономиката 
е първата по важност институция, от която 
зависи провежданата държавни политика по 
отношение защитата на потребителите. Към 
министерство на икономиката действа на-
ционален съвет за защита на потребители-
те2. Отговорностите на този съвет са важни 
и внимание заслужава тази, че всъщност 
той разработва националната  ни политика 
за защита на потребителите и консултира 
министъра на икономиката по тези въпроси.

Комисията за защита на потребителите 
е следващия държавен орган, натоварен със 
защитата на потребителите още със Закона 
от 2006 г. В изпълнение на задълженията 
си, Комисията публикува полезните съве-
ти, с които цели да информира потребите-
лите. Прави впечатление, че Комисията се 
ограничава само до продуктите и услугите, 
които предлагат фирмите за бързи кредити 
и дава  информация за условията по тях: ли-
хви, такси и комисиони, възможните улов-
ки в договорите, възможностите за отказ от 
сключен договор за кредит и предсрочното 
му погасяване.

 Освен държавни, в защитата на по-
требителите на финансови услуги се включ-
ват и национално признати недържавни 
институции. Такива  са Сдружение  Бъл-
гарската национална асоциация  „Активни 
потребители“, Федерация на потребителите 
в България, Сдружение за правна помощ на 
потребителите – гр. Пловдив, Национално 
сдружение Българска академия на потреби-
телите, Национално сдружение за потреби-
телите на информация и съвети на гражда-
ните (Министерство на икономиката, 2017). 
Липсата на достатъчно средства, на тради-

ции и на доверие свежда тяхната  роля днес 
основно   до предоставяне на информация 
на потребителите в интернет. За съжаление  
у нас държавата  не отделя достатъчни ре-
сурси за финансово обезпечаване на тяхна-
та работа. Това е причина при повечето от 
сдруженията  специализираната информа-
ция  да се получава след заплащане. 

II. Компетентността на потребители-
те на банкови продукти и услуги - прио-
ритетна цел  на държавните финансови 
институции и търговските банки

В разгледания  по-горе доклад на Евро-
пейския парламент относно защитата на по-
требителите: подобряване на образованието 
и осведомеността на потребителите в облас-
тта на кредитите и финансите в мотивите, 
предизвикали изготвянето на този доклад,  
е развита концепцията за финансовите спо-
собности, като сбор от три „елемента“ (Ев-
ропейски парламент, 2012) :

- Финансови познания и разбиране;
- Финансови умения и компетентност;
- Финансова отговорност.
Според авторите на доклада да има да-

ден потребител финансови познания и раз-
биране означава, че той познава и разбира 
основната финансова терминология и съот-
ветните юридически и всякакви други про-
цедури. Да притежава финансови умения и 
компетентности2 означава потребителят да е 
способен да използва познанията си и тук се 
включват: събиране на финансова информа-
ция, поддържане на сметки, оценка на ин-
формацията, съпоставка на различни проду-
кти, финансово планиране. Третият елемент 
идва като резултат от първите два. Те сами 
по себе си обаче не са достатъчни за да га-
рантират на потребителя, че ще управлява 
правилно своите финанси. Да взема правил-
ния курс на действие означава, че  потреби-
телят управлява отговорно финансите си.

Защо компетентността на потребите-
лите на банкови продукти и услуги (това 
се отнася за всички финансови услуги) се 
определя като основен фактор, който може 
да съдейства за възвръщане на доверието 
в банките? Защото за световната финан-
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сова криза, започнала като банкова криза, 
вина имат не само банките. Потребителите 
на банкови продукти и услуги също носят 
вина, тъй като значителна част от тях не 
оцениха добре възможните рискове от кре-
дитните сделки, надцениха платежоспособ-
ността си и нуждата от кредитиране. Влезли 
в спиралата на кредитната експанзия и стре-
межа за приходи, банките се възползваха 
от това. А когато потребителите се оказаха 
в невъзможност да обслужват получените 
кредити, за тях настъпи  истинска драма – да 
загубят закупените с кредит жилища. Така 
в обществото се появи чувството за неспра-
ведливост, за възползване от незнанието и 
злоупотреба с доверието. Може категорич-
но да се предположи, че едни компетентни 
относно банковата практика потребители не 
биха допуснали такива грешки.

Компетентността на потребителите на 
банкови продукти и услуги може да се илю-
стрира с много примери. Ето един от тях. 
Ако гражданин трябва да вземе решение да 
направи депозит в банка, за да е компетент-
но то, той следва да е наясно за това, че:

-  оставя парите (левове или чуждес-
транна валута) си за определен период от  
време в банката срещу получаване на лихва;

- нивата на лихвените проценти по 
депозитите днес са изключително ниски;

- трябва да си открие депозитна смет-
ка и за това се изискват съответните доку-
менти: документ за самоличност (лична 
карта) и попълнено искане за откриване на 
сметка и други;

- откриването на сметка е съпрово-
дено с подписване на договор за депозит, в 
който са определени: размера на депозита, 
вида на валутата, срока на депозита, раз-
мера на лихвата, начина на олихвяване (на 
падежа или на определен период от време 
– например месечно), възможностите за те-
глене на лихвата (тя обикновено се отнася 
по разплащателна сметка), възможностите 
за довнасяне или теглене (ако има такива), 
реда на банката при предсрочно прекратява-
не и други.

-  трябва да  получи общите условия 
на съответната банка, които са неразделна 

част от договора за депозит и Тарифата за 
лихвите, таксите и комисионите. Общите 
условия се подписват след внимателно про-
читане.

-  Такси по открити банкови сметки се 
дължат, дори ако по тях няма парични сред-
ства и банката няма да ги опрости;

-  Фондът за гарантиране на влоговете 
гарантира  пълно изплащане на сумите по 
влоговете (заедно с начислените лихви) на 
едно лице в една банка, независимо от броя 
им, в размер до 196 хил. лв. Да е наясно за 
случаите, в които един депозит не е гаранти-
ран – например депозити с преференциални 
лихвени условия, различни от тези в Тари-
фата за лихвите;

- трябва да знае какви са условия за 
олихвяване – лихвените проценти, които 
банките обявяват са годишни, много е из-
годно лихвата да се получава авансово или 
да се дава възможност да се тегли част от 
депозита обикновено след определен пери-
од от време. Ако  се предлага депозит  с на-
растващата лихва следва да се изчисли сред-
ния лихвен процент за целия срок на депо-
зита. Много често вниманието на клиента е 
насочено към лихвата за последния период 
(например тримесечие), а тя е най-висока. 

- да  знае какво става, ако в деня на 
падежа  не е отишъл в банката за да се раз-
пореди за по-нататъшните действия. Депо-
зитът може да се поднови по новите условия 
на същия депозит или да се отнесе по раз-
плащателна сметка;

- да знае, че може да  ползва допълни-
телни банкови продукти, като кредитна кар-
та срещу обезпечение – парични средства (в 
примера - депозита).

За да се определи един потребител на 
банкови продукти и услуги за компетентен 
е необходимо и още нещо, освен изброеното 
по-горе:

- да е събрал информация за услови-
ята по депозитите поне на няколко търгов-
ски банки, като е акцентирал на минимална 
сума, размер на лихвения процент и кога се 
плаща начислената лихва, размера на такси-
те;

- да е съпоставил събраната информа-
ция относно условията по депозитите;
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- да е проучил в интернет простран-
ството мнението на клиенти за всяка от 
анализираните банки, както и да е проучил 
финансовия им резултат поне за последния 
отчетен период;

- да е определил каква част от спесте-
ните парични средства да вложи в депозит и 
има ли интерес от друга форма на спестява-
не – застраховка живот например;

- ако има желание да ползва и други 
банкови продукти и услуги, да е преценил 
дали те са му необходими в настоящия мо-
мент;

- да е убеден, че това е един успешен 
избор и други.

Няколко са начините потребителите да 
придобият компетентност и да направят ус-
пешен избор:

- първият е сами да се обучат, като из-
ползват специализирани сайтове – на Бъл-
гарска народна банка и на  търговски бан-
ки. Този начин е приложим за потребители, 
които имат базови познания за банковата 
дейност;

- вторият е да се обърнат към финан-
сов консултант. Такива в нашата страна има, 
но те ограничават дейността си основно до 
кредитните продукти, предлагани от банки-
те и от небанковите финансови институции;

- третият е да се насочат към експерти 
от банки. Те най-добре познават условията, 
предимствата и недостатъците на предлага-
ните от съответната банка продукти и услу-
ги, но проблема тук е, че е възможно да се 
опитат да насочат потребителите към банка-
та, в която работят.

Съвсем друг начин за постигане на 
компетентност е финансовото обучение. То 
стои в основата на разработваната години 
наред политика на Европейския съюз, це-
ляща защита на потребителите.  Още през 
2008 г. в доклада на Европейския парламент 
относно защитата на потребителите: подо-
бряване на образованието и осведомеността 
на потребителите в областта на кредитите 
и финансите са определени няколко мер-
ки, които засягат финансовото обучение, а 
именно (Европейски парламент, 2008) :

- Най-добрият начин за подобряване 
на финансовите способности на хората е в   
училищната програма да бъде включен пред-
мет, който да обхваща финансови въпроси. 
За да се постигнат най-добри резултати фи-
нансовото образование следва да започне от 
училище и да бъде задължително. Комисията 
следва да препоръча на държавите-членки да 
включат финансовото образование в нацио-
налните си училищни програми.;

- Следва да има специален подход за 
подобряване на финансовата грамотност на 
различните социални групи – деца в начал-
ни и средни училища, студенти в универси-
тети, възрастни, хора с ниски доходи и пен-
сионери;

- Държавите-членки следва да създа-
дат мрежа за финансово обучение, в която 
да участват представители както на прави-
телствения, така и на неправителствения 
сектор, а също така и специално обучени 
преподаватели;

- Комисията следва да насърчава 
държавите-членки да въведат финансово 
образование, което да е специално пред-
назначено за потребители, които са на път 
да приключат професионалната си кариера 
или вече са пенсионери. Този въпрос е от 
решаващо значение, тъй като понастоящем 
системите за социална сигурност са кон-
струирани така, че рисковете се поемат от 
гражданите, а не от държавата;

- Комисията следва да създаде бю-
джетна линия за програми за финансово 
образование на равнище Европейски съюз. 
Трябва да бъдат предоставени средства за 
медийни кампании, чиято цел е да повишат 
общественото съзнание на потребителите 
по проблемите, предизвикани от ниското 
равнище на финансова грамотност. 

Видно е, колко дългосрочна и сложна 
е работата по създаване на такива форми 
на финансово обучение. Но тя е неизбеж-
на, като се има предвид факта, че банките 
са едни от най-иновативните финансови 
институции. Изправени пред сериозната 
конкуренция на небанковите финансови ин-
ституции, банките създават все нови и нови 
продукти и услуги, които  в резултат на на-
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предъка в технологиите са и по-сложни.
 Държавните институции, които би 

следвало да се ангажират дългосрочно с 
работата по финансово обучение на потре-
бителите са  Министерство на финансите,  
Комисията за финансов надзор и Българска 
народна банка. 

През 2014 г. Министерство на финанси-
те  проведе информационна конференция на 
тема „Защита но потребителите на финан-
сови услуги:предизвикателства и перспек-
тиви пред България, произтичащи от новата 
правна рамка на Европейския съюз“ (Ми-
нистерство на финансите, 2014). Един от 
докладите в конференцията засяга въпроса 
за повишаване на финансовата грамотност. 
В този доклад се посочва, че нашата страна 
стартира подготовка на Национална страте-
гия за повишаване на финансовата грамот-
ност и в нейната подготовка ще участват 
представители на държавните институции, 
надзорните органи, неправителствени ор-
ганизации, браншови организации, както и 
академичните среди. Такава стратегия  все 
още не е представена на обществото.

С цел повишаване информираността и 
финансовата грамотност на потребителите 
Комисията за финансов надзор, която регу-
лира небанковите финансови институции, 
разработва през 2012 г.  Програма за защита 
на потребителите на небанкови финансови 
услуги и повишаване на финансовата гра-
мотност с диапазон на действие 2012 г.– 
2015 г. (Комисия за финансов надзор, 2012).   
В тази програма на основата на направен 
анализ на състоянието в областта на защи-
тата на потребителите и на финансовата 
грамотност, се поставят цели, набелязват се 
мерки и действия не само за защита на по-
требителите на небанкови финансови услу-
ги, но и за повишаване нивото на финансо-
вата им грамотност. Това е добра инициати-
ва, но програмата приключва през 2015 г., а 
на сайта на Комисията за финансов надзор, 
на страницата за потребители присъстват 
само отделни рубрики, като предупрежде-
ния (основно относно инвестициите в цен-
ни книжа), публикации (основно относно 
пенсионното осигуряване), често задавани 

въпроси, статистическа информация и обра-
зователни инициативи. Тези образователни 
инициативи касаят учениците от икономи-
ческите училища в страната, учители, жур-
налисти, служители от системата на МВР и 
други такива, т.е. не осигуряват грамотност 
за значителната част от потребителите на 
застрахователни, пенсионно-осигурителни 
услуги и инвестиции в ценни книжа. Отчет 
на програмата не е известно да е направен. 
Нова програма, която да продължи тази от 
2012-2015 г. и да я надгради не е разрабо-
тена. 

През 2013 г. Комисията за финансов 
надзор стартира и Ден на отворените врати 
(Комисия за финансов надзор, 2013)   , част 
от глобалната инициатива Child and Youth 
Finance International, поета от близо 80 дър-
жави от цял свят и насочена към младите 
хора и тяхното финансово образование. Тази 
инициатива е проведена два пъти – през 
2013 г. и през 2015 г. От достъпната инфор-
мация става ясно, че това обучение е пред-
назначено за учениците в специализирани-
те гимназии по финанси и за студентите по 
финанси. Пак с цел повишаване на знанията 
на потребителите, Комисията за финансов 
надзор създава  интернет страница „Твоите 
финанси“, от която потребителите могат да 
черпят актуална и достъпно поднесена ин-
формация за предлаганите на пазара небан-
кови финансови продукти и услуги.

Другата институция, която има пряко 
отношение към финансовата компетент-
ност, вече на потребителите на банкови про-
дукти и услуги, е Българска народна банка. 
През последните години Българска народна 
банка публикува на интернет страницата си 
полезна за клиентите на банките информа-
ция и то основно за жилищните кредити, 
които доведоха до затруднения  много кли-
енти след 2008 г.:

- Становище на Европейския банков 
орган относно добри практики за отговорно 
отпускане на ипотечни кредити;

- Становище на Европейския банков 
орган относно добри практики за работа с 
кредитополучатели със затруднения при по-
гасяване на ипотечни кредити.
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Друга полезна инициатива на Българска 
народна банка е осъществена през 2012 г. 
Банката разработва   информация за клиенти 
на финансови продукти и услуги под фор-
мата на наръчник (Българска народна банка, 
2012). В него банковите продукти и услуги, 
които най-често ползват потребителите  са 
описани, изброени са необходимите доку-
менти, таксите, допълнителните услуги, 
които могат да се получат и основни препо-
ръки. Експертите от Българска народна бан-
ка са преценили, че най-често потребители-
те ползват банкови сметки, банкови карти, 
депозити, кредити и т.нар. дистанционни 
услуги. Затова те именно са включени в на-
ръчника.

Сравнявайки дейността на двете над-
зорни институции ( Комисията за финансов 
надзор и Българска народна банка) можем 
да направим извода, че и двете осъзнават 
необходимостта от финансово обучение на 
потребителите на финансови услуги, за да 
станат те толкова компетентни, че да вземат 
успешни решения. Прави впечатление оба-
че, че инициативите на Комисията за финан-
сов надзор са повече и обхващат по-широк 
кръг потребители в сравнение с тези, на 
Българска народна банка.

Положителен момент в банковия сектор 
е това, че някои търговски банки в нашата 
страна също работят активно  за повишава-
не на финансовата грамотност на потреби-
телите, като се стремят да им предоставят 
полезна и на достъпен език информация. 
Внимание заслужава речникът на термини-
те, разработен от Банка ДСК  (Банка ДСК, 
2017). ПроКредит банк обучава потребите-
лите чрез Ръководство за потребителя, в кое-
то са обяснени с примери някои от основни-
те банкови операции – преводи, откриване 
на сметки, настройки и други (ПроКредит 
банк, 2017) . Не може  обаче да се постави 
знак на равенство между информацията и 
финансовото обучение. Тя е само една от 
формите за ограмотяване на потребителите, 
наред с финансовото обучение и консулта-
циите на място в банки, но е крачка напред 
от страна на банките.  

По отношение защита интересите на 
потребителите на финансови услуги и пови-
шаването на тяхната финансова грамотност 
внимание заслужава работата на Фондация 
„Инициатива за финансова грамотност“ , 
която през 2014 г. изготви подробен анализ 
на финансовата грамотност в нашата страна 
и го публикува в Бяла книга за финансовата 
грамотност в България (Фондация „Иници-
атива за финансова грамотност, 2014). Спо-
ред авторите на книгата, целта на направе-
ния анализ е „да представи изчерпателна 
картина на активностите и основните „иг-
рачи“ в областта на финансовата и по-общо 
икономическата грамотност в страната, да 
очертае тенденциите и да даде препоръки за 
бъдещи насоки на интервенциите“. Може да 
се каже, че това е най-изчерпателния анализ 
на финансовата грамотност у нас.

Заключение
Настоящата разработка не изчерпва 

многото въпроси за защитата на потреби-
телите на финансови продукти и услуги, 
част от която е политиката за повишаване 
на финансовата им компетентност. Целта на 
автора е да се акцентира върху компетент-
ността на потребителите и да се проследят   
действията на различните институции в на-
шата страна, които да подпомогнат  възвръ-
щане на  доверието между банките и потре-
бителите на банкови продукти и услуги. А 
въпросът за доверието  стои и пред другите 
небанкови финансови институции – застра-
хователни компании, пенсионно - осигури-
телни компании и инвестиционни друже-
ства. Факт е, че положителни законодателни 
промени и практики не липсват.  Това, което 
още трябва да се направи е да се подготви 
една отговорна национална стратегия за за-
щита на потребителите ( част от която е ком-
петентността им) и в нея да се набележат 
целите и задачите и да се определят функ-
циите на всички институции, които следва 
да се ангажират с тяхната реализация.
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Резюме: Лоялността на клиента и него-
вото активно ангаджиране към и с бранда и/
или организацията все повече се превръщат 
в значим техен актив. За да се постигне ло-
ялност, ангаджираност удовлетвореност на 
клиента, програмите за клиентска лоялност 
се превръщат в много важен инструмент на 
CRM на фирмата. Клиентската фрустрация 
от използването на програми на клиентска 
лоялност води до негативни ефекти върху 
клиентското поведение на купуване и, както 

и до негативни резултати върху печалбата на 
организацията. В настоящата статия аз освет-
лих като важни детерминанти на клиентска-
та фрустрация от използване на програми за 
клиентска лоялност техния конкретен дизайн 
и тип от една страна и качеството на обслуж-
ването от друга.

Ключови думи: фрустрация, клиентска 
ангажираност, програми за лоялност, CRM, 
доверие

 

Abstract: Customer loyalty and engage-
ment to the brand and/or company becomes an 
increasing company asset. To keep this situa-
tion the enterprises began to use as an impor-
tant CRM tool a customer loyalty programs. 
Customer’s frustration of the using of loyalty 
programs has a negative effect on the custom-
er buying behavior and the organization’s prof-

it. In this paper I highlighted as very important 
determinants of customer frustration of using 
customer loyalty programs their concrete de-
sign and their type as well as their service.

Keywords: Frustration, Client’s Engage-
ment, Loyalty Programs, CRM, Trust

CUSTOMER LOYALTY PROGRAMS – 
FEACHERS, ELEMENTS AND SIGNIFICANCE

Ivan Boevsky
New Bulgarian university

ФРУСТРАЦИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
ПРОГРАМИ ЗА КЛИЕНТСКА ЛОЯЛНОСТ – 
ХАРАКТЕРИСТИКА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
МИНИМИЗИРАНЕ

Иван Боевски1

Нов Български Университет

Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“, 2017, стр. 24–30

1   Доцент, департамент „Икономика“, Нов български университет, email: ivan.boevsky@gmail.com 



25
ФРУСТРАЦИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА КЛИЕНТСКА ЛОЯЛНОСТ.. .

1. Въведение
Програмите за клиентска лоялност се 

утвърдиха през последното десетилетие 
в нещо като стандарт от една страна, как-
то и в институционализирана форма за об-
вързване и ангажиране на клиентите от дру-
га. Този инструментариум се използва вече 
не само и предимно от глобалните компа-
нии, както това се случваше в началото на 
90-те години на 20 век, но и от малките и 
средните предприятия, опериращи в Север-
на Америка и Европейския Съюз (Hender-
son, C. M.; Beck, J. T.; Palmatier, R. W., 2011), 
(Hoffmann, A., 2008), (Kivetz, R.; Simonson, 
I., 2002). По наблюдения на автора това е 
вече факт и за България. В момента програ-
мите за клиентска лоялност се използват от 
организации, опериращи в различни бран-
шове, но най-често, това са предприятия от 
сферата на търговията и услугите (Götz, O.; 
Hoffmann, A.; Scheer, B.; Naß, S.; Göhlich, 
F., 2007), (Ferguson, R.; Hlavinka, K., 2007). 
Всичко това води до състояние, при кое-
то дори при почти всяка транзакция, която 
клиентът извършва, той би могъл, ако же-
лае, да ползва клиентска карта от програма 
за клиентска лоялност на съответното пред-
приятие. Така клиентът получава (натруп-
ва) активи при бранда и/или бизнес органи-
зацията (бонус точки, мили и т.н.), с цел да 
бъде възмезден за факта, че реализира тран-
закция при конкретния бранд и/или бизнес 
организацията. Казано по друг начин: Кли-
ентът получава предимства от бранда и/или 
бизнес организацията за своята клиентска 
лоялност от една страна, както и получава 
възможност да бъде включван в други по-
добни фирмени начинания, проекти и/или 
процеси.

В резултат на гореизложеното сме сви-
детели на свръх предлагане на програми 
за клиентска лоялност. Според редица из-
следователи в тази област това би могло да 
доведе, а много често дори и води до пре-
сищане и фрустрация на клиентите. Фрус-
трацията съответно намалява тяхната мо-
тивация, от една страна да бъдат активни 
(лоялни към съответния бранд и/или биз-
нес организация), а от друга и да използват 

този инструмент, което от своя страна води 
до понижена или дори до липсваща ангажи-
раност на клиентите със съответния бранд 
и/или бизнес организация (Drèze, X.; Nunes, 
J. C., 2011), (Drèze, X.; Nunes, J. C., 2009). На 
този феномен в последните години се посве-
щават различни изследвания и научни пуб-
ликации (Henderson, C. M.; Beck, J. T.; Pal-
matier, R. W., 2011), (Dorotic, M.; Bijmolt, 
T. H. A.; Verhoef, P. C, 2012), (Tillmanns, S.; 
Wissmann, J., 2012). На този феномен е пос-
ветен и моят труд, където се фокусирам вър-
ху отговорите на следните научно-изследо-
вателски въпроси:

• Почти повсеместното предлага-
не на програми за клиентска ло-
ялност фрустрира ли клиентите 
на конкретния бранд и/или бизнес 
организация?

• Кои са факторите, които най-често 
фрустрират клиентите и намаляват 
тяхната клиентската лоялност и ан-
гажираност към бранда и/или биз-
нес организацията?

• Какви биха могли да бъдат инстру-
ментите за намаляване или преодо-
ляване на клиентската фрустрация?

2. Дефиниране на понятия използва-
ни в настоящата публикация

В практиката и теорията понятието 
„програма за клиентска лоялност“ се сре-
ща под различни различни названия, като 
най-често използваните са следните: 

• „клиентска карта“,
• „програма за клиентска карта“,
• „клиентска клубна карта“,
• „клиентска карта“,
• „бонус програма“,
• „бонус карта“ и 
• „клубна карта“. 
Dorotic (2010, S. 3.) посочва, че в англо-

езичната теория и практика освен “Loyalty 
Program” като синоними се използват след-
ните други понятия „Frequency Reward Pro-
gram“, „Bonus Card” или „Advantage Card“. 
В моята разработка под понятието „програ-
ма за клиентска лоялност“ влагам след-
ното разбиране: Програмата за клиентска 
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лоялност представлява интегриран CRM 
инструмент, който би трябвало да обвър-
же клиента към организацията/бранда. 
Това обвързване се извършва чрез участие 
на клиента в програмата и предоставяне 
на него на специална мотивация чрез нея.

В литературата се разглеждат предимно 
два типа програми за клиентска лоялност, но 
практиката реално използва три типа, зато-
ва аз по долу на фигура 1 съм разграничил и 
визуализирал съответно три типа. Не йерар-
хичната програма за клиентска лоялност 
се характеризира преди всичко с икономи-
чески (материални/осезаеми) ползи (раз-
лични видове бонуси), които се предоставят 
на лоялния клиент, в противовес на йерар-
хичната програма за клиентска лоялност, 
която предоставя предимно психологически 
ползи (определени статуси) на лоялния кли-
ент. Смесената програма за клиентска ло-
ялност съчетава в себе си определен микс 
от първите два типа, в зависимост от кон-
кретния регион и клиентска култура и ман-
талитет на купуване.

Програмите за клиентска лоялност пре-
доставят на организациите собственици на 
програмата за лоялност и на лоялните кли-
енти определени предимства, които съм ви-
зуализирал на фигура 2.

Фигура 1: Типове програми за клиентска 
лоялност

Понятието „фрустрация“, въпреки че 
произхожда и се употребява за първи път в 
психологията, за CRM и програмите за кли-
ентска лоялност има интердисциплинарен 
характер и е необходимо в този смисъл да 
бъде дефинирано. Понятието, първоначално 
особено много, се използва в англоезичната 

литература, от където в последствие навли-
за и в германоезичната, а след това и в други 
езици. Berkowitz (1989, S. 60), в тази връз-
ка, анализирайки използването на понятие-
то „фрустрация“ стига до заключението, че 
най-често самите автори не знаят, какво точ-
но влагат в това понятие.

Фигура 2: Ползи за организацията и за кли-
ента от прилагане на програма за клиентска 

лоялност
На основата на разработката на Stauss 

(2004) конструирам следната работна дефи-
ниция: Фрустрация означава усещането за 
негативна емоция, породена от редуциране, 
забавяне или възпрепятстване на постига-
нето на поставена цел, която е обуслове-
на от спецификата на отделния индивид и 
от спецификата на конкретния контекст и 
се изразява в деструктивно, констуктивно 
или възпрепятстващо поведение.

При неадекватен дизайн (твърде йе-
рархична структура, твърде кратки срокове 
за възмездяване, твърде високи прагове за 
достигане, при които се получава възмож-
ност за възмездяване и др.) на програмата 
за клиентска лоялност би могло да се стиг-
не до прекалено трудно достигане на цели-
те, които си е поставил клиентът, което ре-
флектира във фрустрация. Детерминантите 
на този процес и съответното фрустрацион-
но поведение съм визуализирал на фигура 3. 
Тъй като, както вече стана ясно от гореиз-
ложеното, конкретния дизайн на съответна-
та програма за клиентска лоялност е особе-
но важен, в следващото изложение накратко 
ще дам стандартните елементи на програма 
за клиентска лоялност.

2 Доразвита по Leenheer et al. (2007, S. 32).
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Фигура 3: Процес на фрустрация при използва-
не на програми за клиентска лоялност

3. Елементи на дизайна на програма-
та за клиентска лоялност

Kumar, V. & Reinartz, W. (2012) иден-
тифицират следните основни елементи в 
съдържанието на програмата за клиентска 
лоялност и декомпозират петте основни съ-
държателни елемента в поделементи, които 
представям по долу:

1. Структура на възнаграждаване
1.1. Твърдо и меко възнаграждаване
1.2. Условия за подпомагане на 

продукта на предприятието (избор на 
възмездяване)

1.3.Предпочитана/изявена/изказана 
ценност на възмездяването

1.4. Степен на възмездяване
1.5. Начин/обвързаност на 

възмездяване
1.6. Синхронизиране на възмездяване.
1.7. Възмездяване основано на специ-

фични критерии
2. Изисквания за участие

2.1. Доброволно или автоматично 
записване

2.2. Отворена или затворена клиент-
ска лоялност

2.3. Автоматично или ръчно акуму-
лиране на клиентски активи към организа-
цията (точки, мили и т.н.)

3. Модели на клиентска лоялност
3.1. Самостоятелни клиентски 

карти
3.2. Свързване на клиентски карти с 

кредитни/дебитни карти

4. Спонсорство
4.1. Единична програмата за кли-

ентска лоялност
4.2. Мултифирмени програми за кли-

ентска лоялност
4.3. Програма за клиентска лоялност 

в един  или в повече сектори

5. Разходи и приходи от програма за 
клиентска лоялност

Разходите и приходите от провеждане 
на програма за клиентска лоялност показват 
баланса за организацията/бранда собстве-
ник на програмата за клиентска лоялност. 
Важно е в края на всеки период, балансът 
за организацията/бранда собственик на про-
грамата за клиентска лоялност да бъде по-
ложителен. В противен случай, ако този не-
гативен баланс се задържи твърде дълго, 
програмата за клиентска лоялност е под за-
плаха от прекратяване, поради незадоволи-
телни резултати (не постигане на целта).

4. Резултати от клиентска фрустра-
ция при използване на програми за кли-
ентска лоялност

По долу съм схематизирал процеса и 
резултата (виж фигура 4) от използване на 
програми за клиентска лоялност, които съ-
ответната програма би могла да предизвика 
върху клиентското поведение и върху резул-
татите на организацията/бранда собственик 
на клиентската програма за лоялност.

Фигура 4: Финансов резултат от клиентска 
фрустрация за организация собственик на про-

грама за клиентска лоялност
Изследванията показват, че фрустра-

цията се получава значително по-често при 
клиенти, използващи йерархични програми 
за клиентска лоялност в сравнение с клиен-
ти използващи не йерархични или смесени 
програми за лоялност. Тъй като фрустрация-
та е нежелан феномен за всяка една органи-
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зация собственик на програма за лоялност е 
необходимо да бъдат идентифицирани фак-
торите, водещи до нейното недопускане. За-
това по-долу ги коментирам накратко.

5. Фактори, влияещи върху ефектив-
ността на програма за клиентска лоялност

Някои от основните фактори, които 
влияят върху ефективността на програмата 
за клиентска лоялност са:

1. Характеристика на дизайна на про-
грамата за клиентска лоялност

1.1. Релевантни ли са за клиенти – Не-
обходимо е да се отговори на въпроса: Пре-
доставят ли те достатъчно ползи на лоялния 
клиент?

1.2. Релевантни ли са за фирма - Необ-
ходимо е да се отговори на въпроса: Предос-
тавят ли те достатъчно ползи на организа-
цията използваща съответната програма за 
клиентска лоялност?

2. Съответсвие между стратегията на 
организацията/бранда и стртегията на про-
грама за клиентска лоялност. Това означава 
да се отговори на въпроса: Отговаря ли про-
грамата за клиентска лоялност на фирмена 
стратегия и цели?

3. Характеристика на клиента – необхо-
димо е да се отговори на въпроса: Дава ли 
програмата за клиентска лоялност доста-
тъчна и надеждна информация да се изгради 
задълбочен профил на поведението на купу-
ване на лоялния клиент?

4. Характеристика на организацията/
бранда - необходимо е да се отговори на въ-
проса: Дава ли програмата за клиентска ло-
ялност възможност на основата на задълбо-
чения профил на поведението на купуване 
на лоялния клиент да се влияе върху него и 
да се повишава неговата клиентска ангажи-
раност и лоялност, чрез предостаявяне на 
допълнителни ползи и индивидуализиране 
на предлагането към съответния клиент?

5. Предоставяне на конкурентни пре-
димства  - на основата на гореизложените 
фактори е необходимо да се даде много то-
чен и измерим отговор на въпроса: Предос-
тавя ли и ако да, до каква степен програмата 

за клиентска лоялност конкурентни предим-
ства на организацията използваща програ-
мата за клиентска лоялност?

6. Резултати от възторжени и доволни 
клиенти при използване на програми за 
клиентска лоялност

Възторжените и доволни от програ-
мата за лоялност запазват своята клиент-
ска лоялност, увеличават оборотите си със 
съответната компания/бранд, която е неин 
собственик. Това от своя страна води до уве-
личаване на печалбата ѝ, както и възмож-
ност за по-точно планиране на продажби-
те по количество и асортимент с лоялните 
клиенти. Така се намалява риска и от нере-
ализирани количества и неизползвани про-
изводствени капацитети. Схематично този 
процес и съответен резултат съм дал на фи-
гура 5.

Фигура 5: Финансов резултат от клиентски въз-
торг за организация собственик на програма за 

клиентска лоялност

7. Избрани възможности за минимизира-
не на клиентската фрустрация

Изследванията показват, че фрустра-
цията се получава значително по-често при 
клиенти:

• Използващи йерархични програми 
за клиентска лоялност и

• недоволни от обслужването и про-
дукта, т.е. продукти, които не носят 
ползи на своите клиенти.

Във връзка с гореизложените факти мо-
ето предложение е организациите, използва-
щи CRM и програми за клиентска лоялност, 
да изработват дизайна на тези програми с 
минимизиране на йерархичните елементи 
или комбинирането им с преобладаващи не 
йерархични елементи от една страна и въ-
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веждане в организацията на визия за превъз-
ходно обслужване като процес даден на фиг. 
6 от друга.

Фигура 6: Процес на превъзходно обслужване 
и връзката му с програма за клиентска лоялност

8. Обобщение и заключение
Широкото навлизане и използване на 

програмите за клиентска лоялност дове-
де до твърдението, че то води много често 
до пренасищане и фрустриране на клиен-
тите от тях и тяхното активно използване. 
Чрез моята публикация, търсейки отговори 
на трите научно-изследователски въпроса, 
поставени в увода, аз стигнах до заключе-
нието, че специфичният дизайн на програ-
мата за лоялност, при които преобладават 
йерархичниелементи, се стига до фрустра-
ция и съответно до загуби за организациите 
собственици на такива програми за клиент-
ска лоялност. От друга страна недостатъч-
ното и съответно некачествено обслужване 
на клиентите е другият фактор, който би мо-
гъл да доведе до фрустрация на клиентите.

Затова аз предлагам организациите, из-
ползващи CRM и програми за клиентска ло-
ялност, да изработват дизайна на тези про-
грами по такъв начин, че да минимизират 
йерархичните елементи и да въвеждат като 
фирмена визия превъзходно обслужване. 
Перманентният мониторинг на комбинаци-
ята между дизайн на програма за лоялност, 
CRM и превъзходно обслужване и съответ-
ното им оптимизиране би могло да се пре-

върне във важен фактор за пазарния успех 
и устойчиво развитие на всяка организация.
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Резюме: В съответствие с тенденции-
те в ЕС и страните от Централна и Източна 
Европа, българската икономика се намира 
в подем. Брутният вътрешен продукт рас-
те отвъд очакванията в среда на снижаваща 
се безработица и зараждаща се умерена ин-
флация, въпреки изборната ситуация в стра-
ната от есента на миналата година май 2017 
г. и несигурната външна среда. Продукцията 
на индустрията и строителството растат, как-
то и оборотите им. Търговията на вътреш-

ния и външния пазар също регистрира рас-
тящи обороти. Нещо повече, кредитирането 
расте за осми пореден месец според послед-
ни налични данни към юли 2017 г, след пове-
че от две години на спад. То също ще подкре-
пи растежа на икономиката, която се очаква 
да продължи ускорения си растеж в идните 
тримесечия.      

 Ключови думи: приложна макроиконо-
мика, дескриптивен статистически анализ

Abstract: Customer loyalty and engage-
ment to the brand and/or company becomes an 
increasing company asset. To keep this situa-
tion the enterprises began to use as an impor-
tant CRM tool a customer loyalty programs. 
Customer’s frustration of the using of loyalty 
programs has a negative effect on the custom-
er buying behavior and the organization’s prof-

it. In this paper I highlighted as very important 
determinants of customer frustration of using 
customer loyalty programs their concrete de-
sign and their type as well as their service.

Keywords: Frustration, Client’s Engage-
ment, Loyalty Programs, CRM, Trust
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Real GDP growth in Bulgaria reached 
3.9% yoy in Q1 20171, overshooting the re-
sult from 2016 (3.4% yoy) and staying in line 
with the positive growth trend in CEE coun-
tries. Nevertheless, growth happened despite 
the transitory electoral situation since autumn 
2016, which led to weaker investments due 
to political uncertainty among private inves-
tors, weak absorption of EU funds, and limited 
number of public investment projects. Other-
wise, based on rapidly growing average sala-
ries, low interest rates on deposits and credits, 
and rebounding inflation household consump-
tion soared against the background of dimin-
ishing net export. On the other hand, the gross 
state budget accumulated a significant sur-
plus, despite the annual decrease in revenues 
and increase in expenditures. The sound pub-
lic finance is supported by solid monetary en-
vironment, since the coverage of the monetary 
base with FX reserves is high whereby curren-
cy board and banking system remain stable. 
Lending expanded in year-on-year terms while 
the share of non-performing and restructured 
loans stays relatively high, despite the smooth 
tendency of decline. Political setting is dom-
inated by the external environment, which in 
general will remain as a source of risk (mili-
tary conflicts, refugees, etc.). Infernal political 
situation seems to be stable undergoing a typ-
ical summer lull disturbed by insignificant po-
litical scandals. In particular, the preparations 
for the Bulgaria’s EU Presidency also play a 
crucial role for the internal political situation 
in the country. 

Political Environment in Brief
Snap general elections were prepared and 

conducted in Q1 2017, which were marked by 
a fierce rivalry between GERB (Citizens for 
European Development of Bulgaria) and BSP 
(Bulgarian Socialist Party) for the leading po-
litical position. Indeed, their results were quite 
close to each other. As a result, a new coali-
tion government of GERB and the United Pa-
triots took office in May, which seems to re-
main stable in the middle term. Generally, the 
governing stile is expected to be similar to the 
one of the previous GERB coalition: balancing 

between the internal and external hubs of pow-
er and postponing needed radical structural re-
forms (judiciary, energy sector, education, pen-
sions, healthcare, etc.). A strong political and 
economic potential for Bulgaria comprises the 
Bulgarian EU Presidency from 1 January 2018, 
which are in intensive preparation by the gov-
ernment. External political environment re-
mains turbulent: ISIS, refugees, terror attacks 
in Europe, radicalization of neighboring Tur-
key, Brexit, Russia sanctions, etc.

From External to Internal Driven 
Growth Model 

In Q1 2017, real economic growth reached 
3.9% yoy. On the demand side, the positive 
influence of the external demand on the GDP 
growth became weaker unlike all quarters of 
2016. As a result, the net export decreasing by 
1.7% yoy in real terms registered a negative 
contribution of 3.0pp to the dynamics of the 
GDP. When it comes to the internal demand, 
the positive impact to the growth of the econo-
my was given by the final consumption (5.7pp) 
as well as by gross investments (0.9pp). 

Out of the GDP components, the import of 
goods and services grew by 10.1% compared to 
Q1 2016, while the export increased by 5.8% 
yoy. In fact, this was just the opposite dynamics 
to the one acting during the last year. In turn, 
final consumption increased by 6.8% yoy and 
gross investment by 5.1% yoy. 

On the supply side, in Q1 a solid contribu-
tion to the GDP growth came, as expected, from 
the services sector (3.2pp), followed by the in-
dustry (0.7pp) while the agriculture remained 
flat (0.0pp). In the services sector, governmen-
tal services, health, education and social work 
(0.9pp), operations with real estate (0.7pp), and 
trade and repair of motor vehicles, hotels and 
restaurants (0.6pp) shore up the growth of the 
sector most intensively. They were followed by 
the financial and insurance activities (0.5pp.), 
scientific research (0.3pp.), and creation and 
dissemination of information (0.1pp). These 
facts reflect what happened in the country in 
Q1 2017: elections, more intensive purchases 
of real estate and motor vehicles due to consid-
erable available savings, drop of loans and de-

1  Yoy stands for year-on-year. Q means quarter. 
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posits interest rates, and insufficient investment 
opportunities in the country.

Compensation of the labour employed 
registered 8.7% yoy rise within the nominal 
GVA growth of 5.9% yoy in Q1. In this con-
text, gross operating surplus, which is an indi-
cator for firms’ production activities, slowed its 
growth to 2.1% (5.0% yoy in Q4 2016).

For the entire 2017, 3.7% GDP growth is 
forecasted, driven mainly by the consumption 
and to a lesser degree by the investment, which 
will be expectedly detained due to tight EU 
funds absorption and weak public investment. 
The latter was a consequence of the electoral 
situation in the country ended with the inaugu-
ration of the new government in May. In turn, 
the consumption will be supported by growing 
salaries, lower interest rates on deposits and 
loans, and rebounding inflation. 

Reflecting the positive dynamics of the  
GDP in Q1, the employment rate rose by 1.5pp 
yoy to a level at 50.0%. Otherwise, the unem-
ployment rate decreased by 1.7pp to 6.9%. 
Both indicators are anticipated to further im-
prove in the coming quarters of 2017. 

CPI registered 0.3% monthly deflation in 
May; since the beginning of the year, however, 
accumulated inflation of 1.2% was registered.2
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Graph 1. CPI index dynamics (pp) 
Source: NSI

The deflationary pressure weakened, re-
flecting the ECB policy and higher electricity 
prices. The European Central Bank (ECB) has 
left its policy regarding interest rates and quan-
titative easing unchanged. The president of the 
ECB Mr. Mario Draghi stated that more time 
and persistence is needed to reach the inflation 
target of 2.0%, which in turn will impact wages 

and prices to rise accordingly. For now inflation 
is retained by the weak oil prices and the strong 
euro. According to ECB’s forecasts, inflation 
within the Euro-area is expected to reach 1.6% 
in 2019. Prospects of reduced monetary stimu-
lus are forcing financial markets to stay tense 
with current shifts being the appreciation of the 
EUR against the USD and the decrease of the 
yield for ten-year German benchmark govern-
ment bonds. The first official decision regard-
ing the future of the monetary policy path is ex-
pected to be announced in September.

Growth in Industry, Construction and 
Domestic Trade 

In May 2017, the industrial output in-
dex rose to 115.1, or by 4.9% in comparison 
to April. Moreover it increased significantly by 
11.2% compared to May 2016. Despite the fluc-
tuating month-on-month index dynamics, its 
12-month moving average increased to a level 
of 115p, which is slightly higher than in April 
(114p). The annual growth of the industrial 
production was logically due to the increase of 
contracting long term assets acquisition in the 
industry last year and the increased trust in the 
branch by 2.7 yoy in May. By components, the 
annual development was due to stronger man-
ufacturing output by 15.8% yoy and mining 
industry production by 7.2% yoy, against the 
background of lower electricity, heat and gas 
production by 3.9% yoy. Within the manufac-
turing industry, stronger annual increase reg-
istered: the metal products production (40.3% 
yoy), machinery and equipment (37.4% yoy), 
computers and communication goods (17.2% 
yoy), healthcare products (17.0% yoy), etc. Not 
only was there a significant annual growth in 
industry but also its turnover soared in May – 
overall by 15.6% yoy. While the internal mar-
ket sales rose by 11.2% yoy, these in the inter-
national market reached 21.5% yoy.                 

In line with the upward trend, the pace of 
expansion in construction accelerated to 14.0% 
yoy in May (-2.2% in April). The growth was 
driven by the increase of building construction 
by 21.1% as well as by the civil and engineer-
ing construction by 5.9%. The excellent perfor-
mance of building construction, growing sus-

2  This paper refers to tendencies according to last available data as of July 2017. Hence, it could take account.
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tainably over five consecutive months, marked 
a resurrection within this segment after endur-
ing a recession for thirteen months straight. On 
the other hand, civil and engineering construc-
tion was functioning beneath its capacity due to 
a weak absorption of European funds and weak 
public tenders in the last half year – as the gov-
ernment came into power in May. During the 
next months we expect an increase in civil and 
engineering construction based on the back-
ground of sustainable growth in building con-
struction segment. 

The turnover of the domestic trade also 
increased in May by 4.4% yoy, driven by the 
growth in the retail trade segment by 6.3%, in 
automobiles and motorcycles sales by 5.3%, 
and in the wholesale trade by 3.5%. Looking 
back, retail trade has the most stable tendency 
increasing steadily for 16 months straight. 

The business surveys of the National Sta-
tistical Institute among the sectors of the econ-
omy show increasing dynamics of the gener-
al business climate indicator in May compared 
to April. Concerning the industry, the forecasts 
of the production activity over the next three 
months remain more reserved as a consequence 
of the uncertain economic environment and la-
bor shortage. The assessments of the construc-
tion entrepreneurs on the construction activity 
over the next three months are, however, more 
optimistic. Obstacles for the sector’s develop-
ment, beside the uncertain economic environ-
ment, are the competition in the branch and la-
bor shortage. In turn, retailers share increased 
optimism about sales and orders (internal and 
external). As main factors limiting the activi-
ty in the branch retailers point out the competi-
tion, the insufficient demand and the uncertain 
economic environment. On the other hand, the 
indicator for the business climate in the service 
sector increased as well. Also the tendency for 
demanding services is estimated as improving. 
The competition and the uncertain econom-
ic environment remain the most serious obsta-
cles for the services business. In all sectors no 
price changes are expected over the next three 
months.

Sound Financial Environment
Based on statistics from May 2017, the 

gross foreign debt declined to EUR 34.2 bn, 

which was by EUR 599.0 mn less compared 
to April 2016. The largest part in its structure, 
the intercompany loans had a relative share of 
35.4%, shrinking by 1.3pp yoy. The volume of 
‘other sectors’ loans were 32.8% of the gross 
foreign debt, which was by 0.7 pp lower than 
the previous year share. The government debt 
takes the third position with a share of 18.8%, 
recording a decrease of 0.3 pp. External liabil-
ities of the banking sector were in forth posi-
tion in the gross foreign debt structure. They 
increased by 2.3 pp yoy up to 13.0%. In oth-
er words the decrease of the gross foreign debt 
was driven by the dynamics of the intercom-
pany loans, other sectors and government debt 
(total of EUR -1.3 bn.) while external bank li-
abilities counteracted to this trend with an in-
crease of EUR 726.0 mn.

As of May 2017, the gross state budget 
accumulated a solid surplus of BGN 1.7 bn, 
which, however, was significantly smaller 
than those for the same period of 2016 (BGN 
2.8 bn). Gross revenue and grants, collect-
ed by the state for the first five months of the 
year, amounted to BGN 14.7 bn (decrease by 
0.9% yoy), while total expenses (including the 
contribution to the EU budget) reached BGN 
13.0 bn (7.9% growth). The decrease in reve-
nues was a result of tax contributions of 5.9pp, 
on the background of -6.8pp contribution of 
grants due to extremely weak EU funds ab-
sorption, while non-tax revenues remained flat 
(0.0pp). Subsidy expenses (2.3pp), social ex-
penses (2.2pp), maintenance expenses (1.2pp), 
expenses for salary and remuneration (1.1pp), 
government insurance of civil servants (1.0pp), 
etc. had a positive impact, while capital ex-
penses (-0.5pp) a negative one to the dynam-
ics of total expenditures within the gross state 
budget.

FX reserves increased slightly by BGN 
63.5 on a monthly basis in May, while the cov-
erage of the monetary base enlarged by BGN 
191.1 mn. Due to these two affects the FX cov-
erage of the monetary base diminished insig-
nificantly by 0.9pp to 166.6%. This high cover-
age ensures sufficient stability of the currency 
board agreement, as for its smooth function-
ing 100% coverage is required. The reason for 
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the enlarged monetary base was the increase in 
both monetary base by BGN 48.7 mn and lia-
bilities to banks by BGN 72.8 bn. On the oth-
er hand, broad money (M3) rose by BGN 729.1 
mn which in consequence narrowed, howev-
er, their coverage with FX reserves only very 
slight: by 0.4 pp up to 57.6%, due to the rise in 
the FX reserves. 

The monetary statistics of the BNB report-
ed again, for the eight consecutive month, a rise 
in lending - by 4.3% in May. When it comes to 
loans to non-financial enterprises they marked 
a surge of 3.3% yoy, while loans to households 
stepped up by 5.8% yoy. 
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Graph 2. Average interest rates on loans and de-
posits (% p.a.)
Source: BNB

In May, the relative share of non-per-
forming and structured loans (NPLs), exclud-
ing overdrafts, narrowed its level by 0.2pp 
compared to April to the after all high level at 
19.2%. However, it was by 3.3pp lower than 
in May previous year. NPLs concerning house-
holds were at 13.9% (-3.2pp yoy) in May 2017, 
while those of the non-financial enterprises 
took a more significant share of 23.8% (-3.2pp 
yoy). 

Similar to loans deposits rose again by 
7.1% yoy, with household deposits increas-
ing by 6.1% yoy and those of non-financial 
enterprises by 9.6% yoy. The rigid sustain-
able growth of firms’ deposits is an indicator 
of a relative tough investment process within 
corporations.

In May, the average nominal interest rates 
were close to their levels in April. Hence, the 

average interest rate on deposits stayed at 0.3% 
p.a., while on loans it declined by 0.2pp to 5.0% 
p.a. As a result wanking sector margin tight-
ened insignificantly to 4.7pp (4.9pp for April). 

A few factors impacted the profitability of 
Bulgarian banks. First, the core funding price 
on average dropped sharply for all deposit cat-
egories in all currencies. Similar developments 
were also observed in average lending rates. 
Second, the credit risk considerations contin-
ued to set trends in the banking sector perfor-
mance. The volume of NPLs (within the loans 
issued to the real economy) decreased moder-
ately. Moreover, the 2016 Asset Quality Re-
view (AQR) and stress test exercises confirmed 
(with modest transparency though) that the 
banks’ capital positions are stable and the sec-
tor’s ability to absorb shocks within unfavora-
ble market conditions is adequate. The impetus 
to market consolidation, and partially clean-up, 
was preserved. In particular, the deal for the ac-
quisition of the United Bulgarian Bank, a sub-
sidiary of the National Bank of Greece, by the 
KBC Group was announced and is expected to 
be closed in Q2 2017. Furthermore, the sale of 
Victoria bank to private investors (a failed CCB 
bank subsidiary, 100% of equity to be sold) is 
expected to be closed in 2017. Following the 
merger between the Alpha Bank branch and 
Eurobank EFG, the number of banks operating 
in Bulgaria decreased to 27.

External Environment
In May, the current account went posi-

tive amounting to EUR 210.6 mn, while in 
May 2016 it registered a negative balance of 
EUR 5.7 mn. This dynamic was a result of im-
proved balances in year-on-year terms of the 
primary income (from EUR -85.0 mn in May 
2016 to EUR 50.7 mn in May 2017), trade bal-
ance (from EUR -213.2 mn to EUR -134.8 mn) 
and secondary income (from EUR 130.1 mn to 
EUR 165.2 mn). On this background, there was 
deterioration in the balance of services (from 
EUR 162.3 mn to EUR 129.4 mn).

The foreign direct investments in Bulgaria 
decreased by EUR 6.2 mn in May 2017 (EUR 
130.2 mn for May 2017). Cumulatively, for the 
first five months of the year they amounted to 
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EUR 119.8 mn, which in turn was lower than 
in the same period of the previous year (EUR 
525.7 mn).

Consequences and outlook
Тhe real GDP growth for the first quar-

ter of 2017 grew by 3.9% yoy, driven by the 
consumption. The Bulgarian economy prof-
ited from the weaker euro, the low oil prices 
and excessive supply of money. The consump-
tion-driven growth pattern is expected to sus-
tain further in 2017 and 2018, following the 
ongoing common growth model in the CEE re-
gion. Against the backdrop of booming private 
consumption net export is expected to become 
more sluggish, whereas investments are consid-
ered to turn positive on the basis of the achieved 
political stability, resulting in improved admin-
istrative capacity for EU funds utilisation, more 
public investments and positive signals to do-
mestic and international investors. On the other 
hand, stepping up year on year lending to busi-
nesses since in stagnating interest environment 
also encourage growth and investments. Re-
flecting the GDP increase, unemployment rate 
declined by 1.7pp to 6.9% eop in Q1, which 
usually is the highest quarter rate in the year. 
The gross state budget accumulated a signifi-
cant surplus, despite the annual decrease in rev-
enues and increase in expenditures. The cov-
erage of the monetary base with FX reserves 
was high. Currency board and banking sys-
tem remain stable. Lending expanded in year-
on-year terms. Тhe share of non-performing 
and restructured loans stays high, despite the 
smooth tendency of declined.  Political setting 
in 2017 will be dominated rather by the ex-
ternal environment, which in general will re-
main as a source of risk (military conflicts, ref-
ugees, etc.). In particular, the preparations for 
the Bulgaria’s EU Presidency from 1 January 
2018 will also play a crucial role for the inter-
nal political situation in the country. Moreover, 
the macro-economic environment was support-
ive for the banking sector and there were no 
negative shocks. 

References
Bulgarian National Bank, Available at: 

www.bnb.bg, accessed  2 June 2017.
Ministry of Finance, Available at: www.

minfin.bg, accessed  3 June 2017.
National Statistical Institute, Available at: 

www.nsi.bg, accessed  3 June 2017.



37
ФАКТОРИНГЪТ ПРИ МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В. . .

Резюме: За финансирането на малките и 
средни предприятия в международния биз-
нес съществуват редица възможности, които 
те успешно прилагат. В последните години 
сключените договори за факторинг постоян-
но се увеличават както в България, така и в 
Европа. В изложението са представени два 
основни въпроса. Първо, разглежда се същ-

ността на факторинга и неговите функции и 
второ, анализира се ролята на факторинга за 
малкия и среден бизнес.

Ключови думи: факторинг, малки и 
средни предприятия, международен факто-
ринг, международен бизнес.

Abstract: There are a lot of opportunities 
for financing of SMEs in international business 
which they implement successfully. In recent 
years the signed contracts for factoring have 
increased gradually in Bulgaria and in Europe. 
Two main issues are presented in the paper. 
Firstly, the definition and the functions of fac-

toring are reviewed and secondly, the role of 
factoring for SMEs is analyzed. 

Keywords: factoring, small and medi-
um-sized enterprises, international factoring, 
international business
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Малките и средни предприятия, осо-
бено в случаите, когато участват активно в 
международния бизнес, търсят възможнос-
ти за финансиране, отговарящи на тяхната 
дейност и условията в бизнес средата. Фак-
торингът не е нова форма на финансира-
не на фирмите, но през последните години, 
особено след глобалната финансово-иконо-
мическа криза броят на сключените догово-
ри и общият оборот на средствата по тях се 
увеличава постоянно. 

Предвид обема на статията, в насто-
ящото изложение се засягат два основни 
въпроса:

- Същността и функциите на факто-
ринга като форма на финансиране за малки-
те и средни предприятия;

- Мястото на факторинга в междуна-
родния бизнес.

Ползвани и са публикации на автора по 
темата за факторинга Николова (2015), Ни-
колова (2013), както и актуални данни от во-
дещата факторинг асоциация  Factors Chain 
International (2017), и други източници U.S. 
Department of Commerce (2012), Klapper 
(2005). 

1. Същност и функции на факторинга 
Факторингът е форма на финансира-

не в краткосрочен период, при която фак-
тор компания изкупува настоящи и бъде-
щи вземания (еднократни или периодични) 
на износителя (продавача), като поема ри-
ска от събирането на тези вземания срещу 
възнаграждение.

Той възниква на основата на търгов-
ски договор, който може да е договор за по-
купко-продажба на стоки или договор за 
предоставяне на услуги между износите-
ля (продавача) и вносителя (купувача). Така 
първоначалния договор между вносителя и 
износителя служи на фактор-компанията за 
изготвяне на договора за факторинг. 

Обикновено участниците в договора за 
факторинг са давама: фактор компания, коя-
то всъщност е банкова или небанкова фи-
нансова институция, и износител (прода-
вач), което е лице, участващо в търговски 
договор. Вносителят (купувачът) може да 

бъде уведомен за изкупуването на взема-
нията на износителя, но е възможно и да не 
бъде известен за това. 

В практиката, при ползване на поняти-
ята „вносител-износител“ се реферира към 
сделки в международния бизнес, а при „ку-
пувач-продавач“ - към сделки на територия-
та на страната. Често една фирма извърш-
ва дейности и на вътрешния, и на междуна-
родния пазар, като факторингът е приложим 
като форма на финансиране и в двата слу-
чая. Това е в основата на една от водещите 
класификации на факторинга, според която 
той се дели на вътрешен и международен. 

Вътрешният факторинг е този, при 
който всички заинтересовани страни се на-
мират на територията на една държава. А 
международният факторинг е този, при 
който те се намират в различни държави.

Елементите на факторинга, които имат 
водещо значение при избора за неговото 
ползване от малките и средни предприятия, 
са неговият период, обектът на договора, 
авансовото плащане, дисконтът, цената. 

Период. Той може да е от няколко дни 
до 6 месеца или 12 месеца, а в практика-
та преобладаващи са договорите от някол-
ко дни до 180 дни. Така че факторингът е 
ориентиран към краткосрочният период на 
финансиране и се явява алтернатива на бан-
ковото кредитиране, тъй като е ориентиран 
към оборотните средства на фирмата. 

Обект на договора са настоящи и бъ-
дещи вземания. Съществуват два вариан-
та: това да са вземания от отложено плаща-
не на фирмата, като вече е сключен догово-
ра за покупко-продажба и стоките са изпра-
тени или услугите са предоставени, т.е. това 
са настоящите вземания. Вторият вариант 
е обектът да са бъдещи вземания, когато те 
възникват в резултат на договор за предос-
тавяне на услуги (спедиторски, застрахова-
телни услуги и др.), съпътстващ договора за 
покупко-продажба на стоки. 

Авансово плащане по търговския до-
говор или предоставена фактура. Фактор 
компанията извършва авансово плащане 
на стойност между 50% и 80%-90% от су-
мата по търговския договор или предста-
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вената фактура, сключен между износите-
ля и вносителя. Останалата част от плаща-
нията се извършва след постъпване на пла-
щанията от вносителя към фактор компани-
ята. Ако не е уговорено друго, остатъкът от 
плащанията към износителя (между 50% и 
20%) се намаляват (дисконтират) със съот-
ветния процент на дисконтиране от фактор 
компанията.

Дисконт по вземанията. Това е сумата, 
с която се намаляват вземанията на износи-
теля от първоначално договореното с вноси-
теля. Формира се за всеки износител инди-
видуално като се вземат предвид политика 
на фактор компанията за съответния иконо-
мически сектор, както и:

•	 Броят на фактурите, приложими към 
конкретния договор за факторинг;

•	 Кредитоспособността на вносителя;
•	 Размерът на вземанията по търгов-

ския договор;
•	 Период до настъпване на датата на 

падежа на вземанията;
•	 Валута на вземанията.
Цена на факторинга. Това е сумата от 

всички разходи по реализиране на догово-
ра за факторинга от страна на фактор ком-
панията. Тя може да съвпада с дисконта или 
да отразява и други разходи и рискове, пое-
мани от фактора. Цената може да включва 
следните елементи:

•	 Дисконт по вземанията;
•	 Комисионна на фактор компанията 

за извършването на счетоводни или админи-
стративни услуги;

•	 Разходи за осигуряването на сред-
ствата по плащането на вземанията;

•	 Разходи за други рискове, непредви-
дени в другите елементи на формиране на 
цената като политически риск, ценови риск 
и др.

•	 Разходи за застраховане на кредит-
ния риск;

•	 Разходи за хеджиране на валутния 
риск при международния факторинг.

Основното приложение на факторинга 
за фирмите се изразява във възможността да 
се освободи паричен ресурс от вече сключе-
на сделка с отложено плащане и да се подо-

бри общата ликвидност на износителя (про-
давача). Така могат да се договарят по-дъл-
ги периоди при следващи сделки с конкре-
тен купувач или нови такива. Едновремен-
но с това износителят (купувачът) разполага 
с необходимото време за изпълнение на пла-
щането в рамките на посочения период в до-
говора за покупко-продажба. При сключва-
нето на договора между фактор компанията 
и износителя, вносителят в повечето случаи 
се уведомява за настъпилите промени. 

Факторингът изпълнява три основни 
функции, които описват неговата роля за 
участниците по търговския договор и дого-
вора за факторинг и те са кредитна, осигу-
рителна, административна. 

Чрез кредитната функция на факторин-
га се осигуряват средства на износителя за 
период по-ранен от датата на падежа по тър-
говския договор. А това означава осигурява-
нето на повече ликвидни средства за основ-
ната дейност. 

Осигурителната функция има за цел да 
намали влиянието на кредитния и валутния 
риск за износителя (продавача), в случай на 
забавяне на плащането или изцяло на непла-
щане от страна на вносителя. Тези рискове 
се прехвърлят върху фактор компанията;

Административната функция на факто-
ринга се изразява в предоставянето на сче-
товодни и други административни услуги от 
фактор компанията като счетоводно отчита-
не и счетоводната отчетност при събирането 
на вземанията и други дейности, съпътства-
щи факторинга. 

Тези функции обобщават приложението 
на факторинга за предприятията и защо те 
се насочват към финанасиране, именно към 
него, особено в условията на криза в иконо-
миката или рецесия.

Въпреки това за всеки от участниците 
по търговския договор (вносител и износи-
тел) има конкретни предимства, като се при-
ема, че фактор компанията като финансо-
ва институция се занимава с предоставяне-
то на средств в ролята на посредник. А това 
означава, че тя добре е преценила рискове-
те и приходите си от встъпването в подобен 
договор. 
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Основните предимства за износителя 
от сключването на договор за факторинг са:

•	 намаляване на транзакционните раз-
ходи, в случаите, когато износителят не раз-
полага с опит в администрирането на сдел-
ки в международния бизнес;

•	 подобряване ликвидността на фир-
мата чрез получаване на паричните сред-
ства по дадена сделка преди настъпването 
на падежа;

•	 извършване на икономии от мащаба, 
когато износителят не изпълнява постоянно 
търговски сделки;

•	 намаляване на кредитния риск за 
цялата фирма и премахване на този риск 
по конкретната сделка между продавача и 
купувача;

•	 прехвърляне на административни и 
счетоводни услуги по конкретно вземане на 
фактора;

•	 при международния факторинг, на-
маляване на валутния риск за цялата фир-
ма и премахване на този риск по конкретна 
сделка между износителя и вносителя;

•	 проучвания на финансовото състоя-
ние и платежоспособността на контрагенти-
те по търговската сделка;

•	 оценка на финансовите рискови и 
поемане на посредничество при застрахова-
нето на тези рискове пред други финансови 
институции.

Въпреки че вносителят не е страна по 
договора за факторинг, съществуват ползи и 
за него:

•	 отпада необходимостта от издаване 
на документарни акредитиви за извършване 
на плащанията към износителя;

•	 възможност за закупуване на стоки 
при условията на плащания под формата на 
открита сметка;

•	 ползване на условията по търгов-
ски кредит без да се ползват други начини 
за финансиране;

•	 в случай на споделяне на разходи-
те между износителя и вносителя, активно 
участие при уточняване на условията по до-
говора за факторинг;

Недостатъците при ползването на фак-
торинга като форма на финансиране в крат-

косрочен план са свързани с неговата цена. 
Обикновено той е по-скъп в сравнение с ос-
таналите форми на финансиране – банков 
кредит, търговски кредит и др. Затова при 
всеки конкретен търговски договор износи-
телят трябва да прецени дали е необходимо 
сключването на факторинг или друга форма 
на финансиране ще бъде по-подходяща. 

Обикновено малките и средни фирми се 
насочват към финансиране чрез факторинг, 
за да си осигурят по-голяма ликвидност и да 
прехвърлят кредитния и валутния риск, за 
разлика от големите компании, които пред-
почитат да използват собствени средства 
или други форми на финансиране. 

2. Мястото на факторинга в между-
народния бизнес

Факторингът се развива като форма на 
финансиране от средата на 20 век, като от-
тогава с изключение на отделни години се 
увеличава неговата популярност и приложе-
ние от предприятията в развитите и развива-
щите се страни. Водещо място заемат стра-
ните от Западна Европа и САЩ, особено в 
сегмента на малките и средни предприятия. 

Както бе споменато в първата част на 
статията, в зависимост от участниците в 
търговския договор факторингът се разделя 
на вътрешен и международен. Трябва да се 
има предвид, че международният факторинг 
е приложим в страните, където законодател-
но позволява да се извършва прехвърляне на 
вземанията. Ако подобна нормативна уред-
ба във вътрешното законодателство липсва, 
приложението на факторинг в тези държа-
ви не е възможно. Това предполага и пред-
варително проучване на условията във вся-
ка държава, където износителят има наме-
рение да прехвърли своите вземания на тре-
то лице.

Оборотът от факторинг сделките през 
2016 г. е по-голям в сравнение с предходни 
периоди, като в последните десет години се 
наблюдава устойчива тенденция на ръст. По 
данни на Factors Chain International, която е 
една от водещите асоциации на факторинг 
компаниите в света с повече от 400 членове 
в 90 държави, ръстът на вътрешния факто-
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ринг в света за 2016 г. се увеличава за смет-
ка на международния, който бележи спад. 

На фиг. 1 са представени данните за въ-
трешния и международния факторинг в све-
та през последните шест години. Основна 
тенденция, която се запазва е увеличаването 
на оборота на самия факторинг, независимо 
дали е вътрешен или международен, като за 
2016 г. той достига 2 375 967,32 млн. евро. 

Вътрешният факторинг е водещ при 
формирането на оборотите за факторинг в 
света, а и в отделни региони като заема меж-
ду 70%-80% от общия оборот. За междуна-
родния факторинг остава по-малък дял, по-
ради допълнителното поскъпване на разхо-
дите за отделния договор за факторинг. 

Фигура 1. Оборот на сделките от факторинг в 
света за периода 2010-2016 г. (в млн. евро)
Източник:Factors Chain International, 2017

Факторингът в България, особено по вре-
ме и след дълговата криза в Еврозоната, бе-
лежи значителен ръст. До стартирането на 
кризата темповете на развитие на този вид 
сделки в България бяха по-ниски в сравне-
ние със състоянието след 2008 г. На Фиг. 2. 
се виждат оборотите, реализирани в страна-
та за периода 2010-2016 година, като ясно 
се очертава възходящата тенденция. През 
2010 г. оборотът от факторинг е в размер на 
550 млн. евро, докато през 2016 г. достига до 
1 947млн. евро. 

Фигура 2. Оборот на сделките от факторинг в 
България за периода 2010-2016 г.

Източник:Factors Chain International, 2017

Отново възможността, която предоста-
вя факторинга за освобождаване на парични-
те потоци за фирмата и осигуряване на лик-
видност е предимство за развитие, дори и в 
криза или рецесия. Факторингът се определя 
като подходящ за малките и средни предпри-
ятия, тъй като достъпът им до други форми 
на финансиране е ограничен или се поставят 
повече условия при отпускането на банко-
вия кредит или договарянето на търговския 
кредит. 

Прехвърлянето на кредитния и валут-
ния риск върху фактор-компаниите също 
дава достатъчно свобода за малките и средни 
фирми при планиране на бъдещите парични 
потоци. Разбира се, факторингът е приложим 
и от големите компании, но те винаги могат 
да пренасочват свободни парични средства 
от други свои дейности, за да си осигурят не-
обходимата ликвидност. 

Обикновено малките и средни фирми се 
насочват към факторинга, тъй като другата 
основна алтернатива за финансиране е бан-
ковият кредит. При отложено плащане от 30 
до 180 и повече дни, както най-често се случ-
ва в практиката, фирмите имат нужда от бърз 
достъп до ликвиден ресурс. 

Освен това в България фактор компа-
ниите са небанкови финансови институции, 
които извършват дейности изцяло насочени 
към сключването на договори за факторинг, а 
и са част от търговски банки. Това им помага 
допълнително при ползването на информа-
ция за кредитоспособността на износители-
те, оценката на кредитния и валутния риск, 
както и на всички останали елементи на фак-
торинга. А по този начин се допринася и за 
популяризирането на факторинга като фор-
ма на финансиране предимно сред малките и 
средни предприятия. 

Що се отнася до вътрешния и междуна-
родния факторинг в България, то около 20% 
от общия оборот от факторинг или 389 млн. 
евро за 2016 г. се дължи на договорите за 
международен факторинг (фиг. 3). 

Фигура 3. Оборот на вътрешния и международ-
ния факторинг в България за 2016 г. (в млн. евро)

Източник:Factors Chain International, 2017
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За сравнение в световен мащаб делът на 
международният факторинг е 21% за 2016 
г. Това показва, че вътрешният факторинг е 
предпочитаният за освобождаване на оборо-
тен капитал във фирмите. 

Икономическите сектори, при които 
най-активно прилагат факторинга са: произ-
водство, търговия, услуги и др. или там, къ-
дето преобладават производството на бързо-
оборотни стоки, чиято реализация на пазара 
зависи от трайността на стоките и цикъл на 
производство. 

Факторингът е начин за финансиране 
дейността на фирмите, и то така че се дава 
възможност за освобождаване на парични 
потоци и подобряване на ликвидността. В 
условия на криза наличието на ликвидност 
създава предпоставки за сключване на нови 
сделки, и то при по-изгодни условия и с раз-
личен период на отложено плащане, като 
това води до развитие на бизнеса.

Друга причина, която допринася за раз-
витието на факторинга в България е нали-
чието на високата междуфирмена задлъжня-
лост, която увеличава риска в икономиката 
и най-вече намалява доверието между кон-
трагентите. А чрез факторинга това може да 
бъде преодоляно от дадена фирма като може 
да се включат и допълнителни консултант-
ски, административни и счетоводни услуги.

За малките и средни предприятия не ви-
наги наличието на проблемите със задлъж-
нялостта са водещият мотив за встъпване в 
договор за факторинг. А напротив, осигуря-
ването на ресурс за следващата сделка на 
фирмата, както и производственият цикъл 
за съответния сектор, напр. при бързообо-
ротните стоки, в текстилното производство. 

Основен недостатък за факторинга, 
особено в България е неговото недостатъч-
но добро познаване от фирмите, независимо 
дали са в позицията на купувачи или про-
давачи и дали участват само на вътрешния 
пазар или се включват активно и в между-
народната търговия. Този недостатък може 
да се преодолее чрез по-активното разясня-
ване на неговите предимства в сравнение с 
банковия и търговския кредит. Така всеки 
един участник в икономиката и търговията 

в страната може да прецени как по-ефектив-
но да управлява своите парични потоци и да 
увеличи своя оборот.

Изводи 
Факторингът, независимо дали като въ-

трешен или международен, е форма на фи-
нансиране, особено за малките и средния 
предприятия, която се те ползват активно 
през последните години. 

Разбира се, както всяко финансиране 
има своите предимства и недостатъци и за 
трите засегнати страни – фактор компания, 
износител и вносител. За избора на този тип 
финансиране ключово значение имат усло-
вията, които фактор компанията ще предло-
жи на износителя що се отнася до дисконт, 
цена, период.

Безспорно предимство на факторин-
га, което продължава да привлича малките 
и средни предприятия е осигуряването на 
ликвидност за дейността, както и прехвър-
лянето на кредитния и валутния риск вър-
ху фактора. Това дава възможност на фир-
мите да се насочат към своята основна дей-
ност, а не да следят непрекъснато вноси-
теля дали ще плати в договорения пред-
варително срок и дали няма да изпадне в 
неплатежоспособност. 

Особено привлекателен е факторингът 
в условията на криза и при възстановяване 
на икономиката от рецесия или депресия, 
когато финансовите институции са пред-
пазливи при предоставянето на средства на 
фирмите. 

По отношение на останалите форми на 
финансиране за малки и средни предприя-
тия в международния бизнес, особено ал-
тернативните, са все още непознати в ре-
алния сектор, но са ниша за стартиращи-
те фирми и тези, насочените към иновации, 
особено в технологичния сектор. 
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Резюме: Изчисляването на риска на 
нефинансовите компании е сложен процес, 
който теоретично и практически изостава от 
аналогичните процеси във финансовите ком-
пании. Настоящата статия акцентира върху 
показателя VaR като съвременен показател за 
определяне на риска във финансови инвес-
тиции и проблемите пред прилагането му за 

определяне на риска на нефинансови компа-
нии. По-нататък се разглеждат представяне-
то на показателя CFaR, трудностите при при-
лагането му и ползите от използването му в 
компаниите. 

Ключови думи: риск, стойност под риск, 
VaR, CFaR

Abstract: The calculation of the risk of 
non-financial companies is a complicated pro-
cess that theoretically and practically lags be-
hind the analogous processes in the financial 
companies. This article focuses on the VaR as 
an indicator for determining the risk in finan-
cial investments and the problems it faces to 

apply it to non-financial companies. Then the 
research is concentrated on the presentation of 
the CFaR, the difficulties in applying it and the 
benefits of using it in companies.

Keywords: risk, value at risk, VaR, CFaR
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1. Въведение
Изчисляването и управлението на ри-

ска в нефинансовите компании винаги е бил 
дискусионен въпрос. Това е тенденция, коя-
то се е запазила до съвремието и когато се 
говори за управление на риска на нефинан-
сова компания, това може да означава при-
лагането на различни методи. Често методи-
те не обхващат целия риск на компанията, 
а са насочени към измерването на един или 
няколко точно дефинирани риска. 

Традиционно във финансовата литера-
тура, когато се цели остойностяването на 
риска на нефинансова компания с един по-
казател, се използва коефициентът бета, 
който е представен за първи път от Sharpe 
(1964), като част от моделът за оценка на ка-
питалови активи (известен с абревиатурата 
си МОКА, която ще използваме по нататък 
в статията). МОКА, макар и теоретически 
издържан, има редица допускания, които го 
ограничават емпирично. Въпреки това мо-
делът може да се приспособи и използва 
дори на формиращи се пазари, като се имат 
предвид някои особености на прилагането 
му или се направят корекции. Добро обоб-
щение в това отношение дава изследването 
на Канарян (2016). 

Критиката към модела в емпиричен ас-
пект може да се потърси и в други насо-
ки. Димитрова (2016) в изследване относно 
аномалиите на оценката на компании с из-
ползването на дисконтирани парични пото-
ци заключава: „Най-съществени са грешки-
те при калкулацията на дисконтовата норма 
и цялостната оценка на рисковия профил на 
компанията”. 

От друга страна, коефициентът бета 
като измерител на риска е специфичен из-
мерител, доколкото той измерва чувствител-
ността на цената на акцията спрямо измене-
нията на стойността на пазарния индекс. 
Този извод може да се направи непосред-
ствено от формулата за изчисляване на бета:

 
(1)                                        
 където:
 cov(ri;rm) представлява ковариация-

та на доходността на акцията с пазарната 
доходност;

 е дисперсията на пазарната доходност; 
r е доходността; 
i, m са индекси, индикиращи съответно 

акцията и пазара.
Така измереният показател за риска на 

компанията с използването на бета коефи-
циента може да се използва за специфични 
цели. Основните две направления, в които 
се използва, са за изчисляването на цената 
на капитала и изчисляване на очакваната до-
ходност на акцията. 

Ако се погледне обаче от гледна точка на 
управляващия мениджмънт на компанията, 
то коефициентът бета не дава достатъчно ин-
формация. Мениджмънта на компанията се 
интересува от идентифицирането на отдел-
ните рискове, измерването им и влиянието, 
което може да се окаже върху тях. Процесът 
схематично е представен на фигура 1.

Фигура 1: Схематично представяне на процеса 
на управление на риска

От казаното до тук може да се заключи, 
че двата подхода към риска не са съвмести-
ми и е необходимо да се потърси друг пока-
зател, който да е способен да измери и об-
общи риска на компанията. Всъщност точно 
такава е логиката на развитието както на на-
учната литература, така и на практиката в 
областта на изследването на риска на нефи-
нансовите предприятия.



46
ГОДИШНИК  „ИКОНОМИКА И БИЗНЕС“ ,  ДЕП. „ИКОНОМИКА“,  2017

2. Показателят VaR – основни момен-
ти и слабости при прилагането му в нефи-
нансова компания

Показателят за измерване на риска 
стойност под риск (value at risk)2 е добре из-
вестен във финансовите среди. Първоначал-
но той е измислен като показател за измер-
ване на риска на инвестиция в портфейл от 
ценни книжа. В последствие множество ав-
тори са доразвивали и популяризирали иде-
ята на VaR (Linsmeier et al., 1996). В послед-
ните години показателят увеличава своята 
популярност и степента на използване как-
то в България, така и на развитите капита-
лови пазари. В последните години се наблю-
дава използването му в инвестиционните 
фондове като показател за измерване на об-
щия риск на инвестиционния портфейл. В 
последствие нормативно се въвежда изис-
кване да се изчислява като рисков показател 
за определени инвестиционни фондове (на-
пример пенсионни фондове).

Принос в развитието и разпростране-
нието на теоретичните постановки за VaR 
имат множество автори. Philippe Jorion 
(1996; 2006; 2010) има поредица от статии 
и книги. Други автори допринасят към по-
пуляризиране и развиване на теорията. Оп-
ределена част от академичната литерату-
ра е посветена на въпроса с измерването на 
VaR (например, Fong and Lin (1999), Lins-
meier (1996), Duffie and Pan (1997), Engle 
and Manganelli (1999)). Други развиват ри-
скови показатели свързани с VaR (Artzner et 
al. (1999), Cvitanic and Karatzas (1999), Wang 
(1999)). 

Немалка заслуга в увеличаващата се по-
пулярност на VaR имат и нормативните ре-
гулации. През 2004 г. Банката за междунаро-
ден сетълмент в Базел предлага за първи път 
замяна и цялостна ревизия на Базелското 
споразумение от 1988, с ново споразумение, 
което е общоизвестно като Basel II. В Basel 
II се регулира използването на VaR като ме-
тод за нормативното определяне на количе-
ството на капитала, което банките трябва да 
поддържат. В отговор на финансовата криза, 
започнала през 2007 г., през 2010 г. Банката 
за международен сетълмент предлага моди-

фикация на споразумението известно като 
Basel III. В новото споразумение използва-
нето на VaR се задълбочава и усложнява. 
Не само това, но в допълнение се добавят и 
изисквания за използването на подход, по-
добен на VaR, за определяне на кредитния 
риск на банките. 

Дефиниция на VaR
Различните автори дават различни де-

финиции на VaR, които в крайна сметка мо-
гат да се обобщят до няколко основопола-
гащи принципа. В крайна сметка добра и 
общоприета дефиниция, която описва ос-
новните принципи на VaR  е дадена от Jo-
rion (2006):

“VaR е максималната загуба за опре-
делен целеви период, така че да има ниска, 
предварително определена вероятност, че 
действителната загуба ще бъде по-голяма.”

В тази дефиниция ( а и във всички де-
финиции от други автори) могат да се откро-
ят три основни компонента:

Първата компонента на VaR е времева-
та. Показателят е определен за точно опре-
делен период от време. Периодът може да 
бъде 1 ден, седмица, 10 дни, месец, година 
и т.н.

На второ място, VaR има предварително 
определен доверителен интервал. Той пред-
ставлявала процентът, че загубата няма да 
се прояви. 

Третият компонент е размерът на загу-
бата (обикновено изразена в парични еди-
ници, въпреки че е възможно да се изчисли 
и в процент). Това е резултатът  от прилага-
нето на VaR  и може да бъде интерпретира-
но като измерител на нивото на риска (фи-
гура 2).  

Фигура 2: Схематично представяне на по-
казателят VaR при 95% доверителен интервал

VaR има две основни предимства. Пър-
вото е, че показателят е лесен за разбиране, 
защото представлява число, което обобща-

2 В процесът на развитието на статията ще използваме за обозначаване на метода абревиатурата VaR, която се 
е наложила в световната научна и бизнес литература. 
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ва нивото на риск на целия портфейл. Вто-
рото предимство е неговата гъвкавост, която 
позволява да се използва по различни начи-
ни. Всъщност за всеки портфейл може да 
се разработи отделен начин за изчисляване 
на VaR и за управление на риска. Въпреки 
че VaR първоначално е използван за измер-
ване на риска на финансови инструменти и 
на инвестиции във финансови активи, той 
може да се приспособи за оценка на риска 
на нефинансови компании и за въвеждане-
то на системи за управление на риска бази-
рани на VaR. 

Съществуват три основни подхода за 
изчисляване на VaR:

- Историческа симулация; 
- Подходът delta-normal; 
- Монте Карло симулация.
Историческата симулация използва из-

мененията на пазарните цени или нива на 
лихвите за определен брой периоди в мина-
лото. Например може да се използват цено-
вите промени в последните 100 дни. Всяка 
една от тези промени, взета отделно се при-
лага върху текущата стойност на портфейла 
и резултата се подрежда в зависимост от го-
лемината си. По този начин е лесно да се оп-
редели, че VaR с доверителен интервал 95% 
е 95-тата поредна стойност на изчисления 
показател.  

Подходът Delta-normal предполага, че 
разпределението на цената на инструмента 
е нормално. При това допускане е сравни-
телно лесно да се изчисли VaR с използва-
нето на стандартното отклонение. VaR зави-
си едновременно от доверителния интервал 
и коефициент, размерът на който се опреде-
ля в зависимост от доверителния интервал. 

За да се приложи този подход е необхо-
димо да се направи оценка на стандартното 
отклонение на портфейла след което се при-
лага формула (2). 

(2)                                         
                    

KCVaR T ..σ=
където:
C е инвестираната сума в портфейла;
K е коефициент, чиято стойност зави-

си от желания доверителен интервал. Стой-
ностите са му показани в таблица 1.

Таблица 1: Стойности на коефициента К при 
различните доверителни интервали. 

Доверителен интервал 90% 95% 99%

Вероятност за загуба (α) 10% 5% 1%

К 1,282 1,645 2,326

Резултатът от изчислението по формула 
(2) представлява минималната загуба, която 
може да се получи с вероятност (100% - до-
верителния интервал). 

Симулацията Монте Карло допуска, че 
са известни разпределението на рисковия 
фактор и можем да го опишем математиче-
ски. Този подход е много близък до истори-
ческата симулация, защото разчита на исто-
рическата стойност на рисковия фактор, за 
да се определи формата на разпределение-
то. Основната разлика е, че могат да се на-
правят хиляди симулации в един опит да 
се прогнозира бъдещото разпределение на 
печалбите.

3. Възможност за прилагане на VaR в 
нефинансови компании

Първоначално VaR е замислен като по-
казател за измерване на пазарния риск. В 
последствие се правят опити за разширява-
нето му и прилагането му за измерване на 
кредитен риск (Jorion, 2010), (Lutkebohmert, 
2014), операционни рискове и др. (Chernobai 
et al., 2007). Очевиден е пътят на развитието 
на прилагането на VaR към все по-комплекс-
ни и сложни казуси. 

Въпреки това критиките към VaR не са 
малки. Добър пример в това отношение е 
Culp, Miller and Neves (1998). Въпреки това, 
популярността на VaR сред практици, акаде-
мични лица и полисимейкъри не намалява. 
Основните причини за това са, че показате-
лят е концентриран върху:

• изчислението на екстремните 
загуби;

• способността да агрегира различни 
рискове в единен показател;

• сравнително лесното изчисление и 
интерпретация;
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 Това го прави лесен за комуникиране с 
мениджмънта и улеснява взимането на  ре-
шения, базирани на него. 

Въпреки всичко казано досега в пол-
за на  VaR, той е насочен преди всичко към 
използването на показателят във финансо-
ви компании. В тази си форма VaR може да 
се определи като неподходящ за използване 
от фирми, които, за разлика от финансовите 
компании, не се интересуват от стойността 
на акциите. Ако се приложи върху портфей-
ла от финансови инвестиции на нефинан-
сова компания, той ще обхване малка част 
изложеността на риск на компанията. Това 
се случва поради игнорирането на основ-
ния риск на компанията, свързан с търгов-
ския паричен поток. Въпреки това концеп-
цията на показателя VaR все още може да 
се приложи за нефинансови компании. За 
нефинансова компания, която е заинтересо-
вана да избегне финансови сътресения или 
ликвидни кризи, адекватният показател е 
по-добре да бъде паричен поток, отколкото 
стойност. 

По този начин се достига до идеята за 
CFaR, което представлява пренос на прин-
ципа стоящ зад VaR, към  измерване на па-
ричен поток вместо парична стойност. Ако 
погледнем от гледна точка на дефиницията, 
VaR измерва максимална сума, която фирма-
та се очаква да изгуби за определен времеви 
хоризонт с определен доверителен интер-
вал. CFaR измерва максималния дефицит, 
недостиг или отклонение от очакваното рав-
нище на паричен поток, което нефинансова-
та компания желае да толерира. 

CFaR се изчислява по същия начина 
както VaR, но използвайки паричния по-
ток вместо стойност. Изчислението изисква 
оценка на вероятностните разпределения на 
бъдещите нива на паричния поток. Основна-
та трудност е как да се генерира и определи 
това разпределение. 

Най-лесно е да се допусне, че парич-
ният поток е разпределен нормално. Ако 
се знае средната стойност и дисперсията 
на това разпределение е елементарно да се 
изчисли загубата на паричен поток при за-
даден доверителен интервал. През 1999 

компанията RiskMetrics е първата, която 
прилага този подход с комерсиални цели. Тя 
разчита на проформа подход за да генери-
ра разпределението на паричния поток. При 
този подход целта е да се прогнозира всеки 
различен паричен поток, от който се състои 
паричния поток на фирмата. За тази цел се 
използват обеми на продукцията на компа-
нията, приходи и разходи в местна валута, 
валутни курсове и др. 

Чрез съставяне на вариационно-ковари-
ационна матрица за различните парични по-
тоци може да се направи заключение за про-
форма паричния поток на цялата компания 
и по този начин да се изчисли CFaR. Този 
подход може лесно да се разшири в някол-
ко посоки, включително за изчисляване на 
CFaR за отделните парични потоци на ком-
панията или за отделните бизнес звена и т.н. 
и в последствие да се агрегира на корпора-
тивно ниво. 

4. Методи за изчисляване на CFaR
Да се дефинира концепцията на CFaR 

е относително лесно, но както личи от оп-
исанието до сега, е относително трудно да 
се направи правдоподобна оценка за някоя 
определена компания. Поради тази причи-
на в следващите редове ще опишем възмож-
ните подходи към калкулирането на CFaR 
(Stein at al., 2000). За да видим предизвика-
телствата пред изчисляването на CFaR един 
възможен подход е да направим сравнение с 
изчисляването на VaR. Въпреки че има ня-
колко очевидни разлики между двата пока-
зателя (дискутираните по-горе в статията: 
CFaR се фокусира на паричния поток, дока-
то VaR се фокусира на стойността на акти-
вите; CFaR се концентрира на по-дълги хо-
ризонти, а именно тримесечие или година, 
докато VaR обикновено се използва за из-
мерване на риска за ден, няколко дни, сед-
мица или няколко седмици) CFaR е очеви-
ден опит да се направи аналогичен на VaR 
показател, който може да бъде полезен на 
нефинансови компании. 

Стандартният подход за оценка на VaR 
използван от банките е известен в  литерату-
рата като подход „от долу нагоре“3.  

3  Bottom up
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Подходът се прилага като се започне 
с преброяване на всеки актив на банката – 
всеки заем, търговска позиция и т.н. Експо-
зицията към различните рискове – лихвени, 
кредитни, валутни и т.н.) се определя и из-
числява количествено. След това тези ри-
скове се агрегират в портфейла от инвести-
ции на цялата банка. Въпреки че далеч не е 
перфектна, тази методология работи доста-
тъчно добре, така че от една страна банките 
да могат да идентифицират всеки от основ-
ните си източници на риск и от друга страна 
тези източници на риск кореспондират (ди-
ректно или индиректно) с активите на паза-
ра, за които има добри статистически дан-
ни за ценовите движения. Метода е може 
би  най-добре ситуиран за оценка на риска 
на търговски отдели, които се занимават ос-
новно с ликвидни инструменти. 

Нека сега да направим опит да прило-
жим метода „отдолу нагоре“4 към нефинан-
сова компания. За да илюстрираме приме-
ра може да си представим някоя конкретна 
компания – например Монбат АД. Въпросът 
е как да се определят всички индивидуални 
рискове, които повлияват паричния поток на 
Монбат. И веднъж след като тези рискове са 
идентифицирани, как може да се изчислят 
количествено. 

Без съмнение Монбат е изправен пред 
много рискове, които можем да определим 
като пазарни и следователно лесно измери-
ми. Например валутен риск, риск от промя-
на на цените на борсово търгуваните стоки 
и т.н. Но дори когато тези рискове се изме-
рят количествено, те се явяват второстепен-
ни в сравнение риска, който Монбат може 
да изпита ако се провали в дистрибуцион-
ната си политика и загуби значителен паза-
рен дял. 

В крайна сметка ако някой се опита да 
приложи този подход, а много консултан-
ти се опитват, то има сериозна опасност от 
пропускане на значителни рискови фактори, 
влияещи на паричния поток на Монбат и от-
тук за грешна оценка на CFaR.

Вземайки предвид тези трудности при 
използването на подхода „отдолу нагоре“, 
то логично е да се стигне до идеята за из-

ползване на алтернативен подход, който е 
известен като подход „отгоре надолу“4. Тъй 
като мениджмънта се интересува най-вече 
от вариативността на паричния поток, защо 
да не опитаме да го оценим на база на ис-
торическите данни за паричния поток? Оче-
видното предимство на такъв подход е, че 
историческите данни са резултат от комби-
нираното влияние на всички рискови факто-
ри влияещи на паричния поток на Монбат 
(ако трябва да се върнем към нашия при-
мер) и по този начин се избягва необходи-
мостта да се изгради детайлен модел от ос-
новата до върха. По този начин ако CFaR на 
Монбат излезе високо, това може да се тъл-
кува като наличие на висока волатилност на 
паричния поток. 

За съжаление тук все още можем да се 
натъкнем на сериозен проблем. Това са не-
достатъчното данни, за да достигнем необ-
ходимата степен на доверителен интервал. 
Най-краткият интервал на достъпни данни 
за паричния поток обикновено е тримесе-
чие. По този начин ако се вземат данни за 5 
години назад (често не е разумно да се взи-
мат данни за по-дълъг период от време, по-
ради голямата динамика на икономическата 
среда и на компаниите), това прави само 20 
наблюдения за дадена компания. Това оче-
видно е твърде малко, особено ако искаме 
да измерим малко вероятни стойности на 
CFaR. 

Възможен подход за преодоляване на 
проблема с недостатъчното данни е да се 
идентифицират група компании, които имат 
профила на изследваната компания. По този 
начин ако се съберат 10 компании наблюде-
нията ще бъдат 200, което ни позволява да 
достигнем до 95% доверителен интервал и 
дори до 99%. 

Какви са причините, поради които 
нефинансовите компаниите биха  желали да 
измерят CFaR?

Три са основните направления на из-
ползване на CFaR. Първото от тях е свърза-
но с политиката за определяне на капитало-
вата структура. При вземането на решение 
относно капиталовата структура съглас-
но класическата постановка се търси ба-

4  Top down
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ланс между ползите получени от вземането 
на заем (данъчен щит, увеличена дисципли-
на на мениджърите) и потенциалните ри-
скове предизвикани от повишеното ниво на 
дълг. За да се операционилизира това реше-
ние, мениджмънта има нужда от количест-
вена оценка на вероятността от поемането 
на твърде голям риск и навлизането на ком-
панията в зона на финансова несигурност. 
Може би най-важният компонент на финан-
совата несигурност е волатилността на па-
ричния поток. Точно тук може да е полезен 
показателят CFaR.

Второто направление на използване на 
CFaR е свързано с риск мениджмънта на 
компанията. Каква е стойността добавена 
от управлението на риска на компанията? 
Дали използването на деривати, имущест-
вени застраховки и др. носи необходима-
та стойност на компанията? Дали разходи-
те за подобен риск мениджмънт надвишават 
ползите от него? Обикновено е трудно да се 
прецени и оцени количествено този ефект 
от риск мениджмънта. Тук отново може да 
се използва показателят CFaR, за направата 
на количествена оценка, която да позволи да 
се вземе решение относно хеджирането. 

Третото направление на използване на 
CFaR е по отношение на потенциалните ин-
веститори. Инвеститорите обикновено искат 
да изградят картина на своята инвестиция, 
преди да вземат решение за инвестиране. С 
използването на CFaR те могат да преценят 
волатилността на паричния поток и по този 
начин да придобият доста добра картина от-
носно общия риск на компанията. 

5. Заключение
Настоящето изследване се опитва да ра-

згледа въпроса с използването на съвремен-
ни методи за изчисление и управление на 
риска в нефинансови компании. Очевидно е 
изоставането на теорията по отношение на 
прилагането на такива методи в нефинансо-
вите компании. За основа на изследването 
е взет показателят VaR, който в последните 
години се превърна в основополагащ пока-
зател за измерване на риска във финансова-
та сфера. В статията е разгледан аналогичен 

подход за определяне на риска в нефинан-
сови компании, след като е установено не-
приложимостта на класическия  VaR за тях. 
Разгледан е сравнително по-неизвестния по-
казател CFaR, който е разработен специално 
за прилагане в нефинансови компании, като 
са показани основните трудности при при-
ложението му и основните направления на 
използването му. 
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Резюме: Статията разглежда основни-
те теоретични постановки при оценката на 
стойността на акционерния капитал на пуб-
лични компании. Дискутирани са принципи-
те на бизнес оценяването и факторите, които 
оказват влияние върху стойността на компа-
нията. Представени са основните подходи в 
бизнес оценяването: подход на активите, до-
ходен подход и пазарен подход. Предложе-
на е конкретна методология за определяне 
на фундаменталната стойност на акция на 
публична компания базирана на три взаимо-
допълващи се модела: модела на дисконти-
раните дивиденти, модела на остатъчната пе-

чалба и пазарния множител Цена/Балансова 
стойност на собствения капитал. Методиката  
намира приложение при определяне на стой-
ността на алтернативни, корпоративни и биз-
нес стратегии, при управляването на стой-
ността на компанията във връзка с мащабни 
сделки като сливания, поглъщания и излиза-
не на нови пазари, както  и при оценката на 
възможността за привличане на допълните-
лен капиталов ресурс.

Ключови думи: фундаментална стой-
ност, процес на оценка, подходи  за оценка 

Abstract: The article discusses the main 
theoretical considerations when assessing the 
value of the share capital of public compa-
nies. The principles of business appraisal and 
the factors that affect the value of the compa-
ny are discussed. The main approaches to busi-
ness valuation are presented: asset approach, 
income approach and market approach. A spe-
cific methodology has been proposed to deter-
mine the intrinsic value of the stock based on 
three complementary models: the Discounted 
Dividend Model, the Residual Income Model, 

and the Market Multiplier Price/ Book Value of 
Equity. The methodology is used to determine 
the value of alternative, corporate and business 
strategies, to manage the value of the company 
in relation to large-scale deals such as mergers, 
acquisitions and emerging markets, and to as-
sess the possibility of attracting additional cap-
ital resources.

Keywords: intrinsic value, evaluation pro-
cess, evaluation approaches
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Въведение
Всеобщо е убеждението, че компаниите 

и особено тези, които са публична собстве-
ност трябва да се управляват по начин, кой-
то да осигурява възможно най-голямо бо-
гатство за своите акционери. Следователно, 
ресурсите на една компания е необходимо 
да се управляват по начин, водещ до това, 
да струват повече, отколкото на която и да е 
друга компания и при който и да е друг на-
чин на управление. За да се постигне това, 
мениджмънтът трябва да се концентрира 
върху непрекъснатото преследване на въз-
можности за увеличаване стойността на ре-
сурсите на компанията и постигане на мак-
симално богатство, не просто като една от 
многото еднакво важни цели, а като водеща-
та, стратегическа цел.

В наши дни почти всички главни мени-
джъри и директори на публични компании 
признават, че създаването на стойност за ак-
ционерите е важна корпоративна цел. Но в 
това си начинание те се сблъскват с редица 
конкуриращи се приоритети, включително 
и ползваните от тях финансови измерители 
като растеж на доходите/печалбите и въз-
връщаемост на инвестициите. Други кон-
куриращи се по важност цели са глобалната 
ценова конкурентоспособност и лидерство 
в пазарните дялове, както и загриженост за 
благополучието на работещите в компании-
те и на общностите/териториите, на които 
те действат.

Специални познания по оценяване на 
компании, във връзка с управляване на тях-
ната стойност и собственост са необходими 
на (Коллер и др., 2005):

•	 Бизнес мениджърите – сега повече от 
всякога се налага на мениджърите на корпора-
тивно ниво и ниво бизнес единица да познават 
как да оценяват стойността на алтернативните 
стратегии. Те трябва да знаят колко стойност 
могат да създадат посредством преструктури-
ране и други големи транзакции. Нещо пове-
че, те трябва да внедрят едно общо съзнание за 
управление от позициите на стойността нався-
къде в техните организации.

•	 Корпоративните финансови спе-
циалисти – подходите на оценяване, както и 
взаимната връзка между финанси и стратегия 

са важни за главните финансови директори, 
специалистите по сливания и купувания, про-
фесионалистите по корпоративни финанси въ-
тре в компаниите или по финансовите пазари, 
а мениджърите и стратезите по корпоратив-
но развитие. Стойността – нейното оценяване, 
създаване и представяне, лежи в основата на 
техните роли и отговорности.

•	 Инвеститорите, мениджърите на 
портфейли и аналитиците на ценни книжа 
– те трябва да притежават задълбочени по-
знания при оценяването и избора на алтерна-
тивни инвестиции.

Необходимостта от оценяване на компа-
ниите се проявява при:

•	 Определяне стойността на алтер-
нативни, корпоративни и бизнес стратегии, 
или на специфични програми в рамките на 
тези стратегии. Към тях спадат: въвеждане 
на нови продукти и услуги, капиталови раз-
ходи, споразумения за joint ventures и излиза-
не н нови пазари;

•	 Оценка на определени мащабни 
сделки като сливания, изкупувания на ком-
пании, прекратяване на инвестиции, рекапи-
тализация и обратни изкупувания на акции;

•	 Преглед и преценяване функциони-
рането на различните бизнес операции – до 
каква степен бизнесът, при съществуваща-
та конфигурация и начин на функционира-
не, създава стойност;

•	 Комуникирането с ключови при-
тежатели на дялове е компанията и преди 
всичко с акционерите, по отношение стой-
ността на бизнеса.

1. Фактори, влияещи върху оценъчна-
та стойност

На оценъчната стойност на който и да 
е обект влияе съотношението между търсе-
нето и предлагането. Ако търсенето пре-
вишава предлагането, то инвеститорите са 
готови да платят максимална цена. Горната 
граница на цената на търсенето се определя 
от текущата стойност на бъдещите приходи, 
които може да получи собственика от прите-
жаването на дадената компания. Това е осо-
бено характерно за отрасли, които предлагат 
ограничени природни възможности. Основ-
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ни фактори, които определят оценъчната 
стойност на компаниите са:

•	 Естеството на бизнеса и историята 
на неговото основаване;

•	 Икономическият поглед в най-общ 
план и по-специално условие и перспекти-
ви на конкретната индустрия;

•	 Отчетна/балансова стойност на ак-
циите и финансовото състояние на бизнеса;

•	 Капацитетът на компанията за гене-
риране на доход/печалба;

•	 Капацитетът на компанията за из-
плащане на дивиденти;

•	 Рискът за получаването на бъдещите 
доходи от дейността;

•	 Установяването на това, дали ком-
панията има добра положителна репутация 
или други нематериални активи;

•	 Степента на контрол над бизнеса и 
степента на ликвидност на активите;

•	 Пазарната цена на акциите на кор-
порациите, заети в същия или подобен вид 
бизнес, чийто акции се търгуват на свобо-
ден и открит фондов пазар;

2. Принципи за оценяването на бизнеса
Ключов критерии за стойността на кой-

то и да е обект на собственост се явява не-
говата полезност. Бизнесът придобива стой-
ност, ако може да бъде полезен реално или 
потенциално на собственика му. Полезнос-
тта за всеки потребител е индивидуална, но 
качествено и количествено определена във 
времето е стойността. Полезността на биз-
неса – това е неговата способност да реа-
лизира доход в течение на даден период. 
Колкото по-голяма е полезността, толко-
ва по-висока е величината на оценъчната 
стойност.

Принципът на полезността се харак-
теризира с това, че колкото повече компани-
ята е способна да удовлетворява потребно-
стите на акционерите си, толкова по-голяма 
е нейната стойност (Васильева, 2016). Оце-
нъчната стойност на дадена компания не 
трябва да бъде по-висока от минимална-
та цена на аналогична компания със съща-
та полезност. Освен това за даден обект не 
е разумно да се плати повече, отколкото въз-

лизат разходите за създаване на нов обект с 
аналогична полезност в приемлив срок. Ето 
още един аспект на прилагане на принципа 
на полезността: ако даден инвеститор ана-
лизира потока от дохода, то максималната 
цена на обекта се определя посредством из-
следването на други потоци от доходи с ана-
логично ниво на риска и качеството. В този 
случай заместващият обект не е задължи-
телно да бъде точно копие на оценявания, 
но трябва да е аналогичен и собственикът го 
разглежда като желана алтернатива. 

В тази връзка се определя още един 
методологически принцип на оценката на 
стойността на компаниите – принципът на 
алтернативите. Той се изразява в следно-
то: максималната стойност на дадена ком-
пания се определя от най-малката цена, по 
която може да бъде придобит друг обект с 
еквивалентна полезност. От принципа на 
полезността произлиза още един принцип 
на оценката – принципът на очаквания-
та или предвижданията. Миналото и на-
стоящето на бизнеса са важни, но неговата 
икономическа оценка на стойността се оп-
ределя от бъдещето. Миналото и настояще-
то на бизнеса се явяват единствената изход-
на база, ключ към разбирането на бъдещето. 
Полезността, на която и да е компания, се 
определя от това, на колко се оценяват днес 
нейните бъдещи доходи. Оценката на пред-
приятието непосредствено се влияе от ниво-
то на възвръщаемост от дейността му и оч-
акваната печалба от неговата препродажба. 
Поради това много важна величина са ка-
чеството и продължителността на очаква-
ните бъдещи доходи.

Доходността на всяка икономическа 
дейност се определя от факторите капи-
тал, работна сила и мениджмънт. За оцен-
ката на дадена компания е необходимо да 
се знае делът на всеки от тези фактори при 
формирането на дохода й. Оттук произлиза 
принципът на участие, който се изразява в 
следното: дали включването на който и да е 
допълнителен актив към системата на пред-
приятието е икономически целесъобраз-
но, дали полученият прираст в стойността 
на компанията е по-голям, отколкото разхо-
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дите по придобиването на този актив. Все-
ки фактор трябва да се разглежда от гледна 
точка на доходите, които създава в дадена-
та дейност.

От изменението на един или друг фак-
тор на производителността може да се уве-
личи или намали стойността на оценявания 
обект. От това произлиза още един прин-
цип на оценката на бизнеса, съдържанието 
на който може да се сведе до следното: с до-
бавянето на ресурси към основните факто-
ри на производството, възвръщаемостта се 
увеличава по-бързо от темпа на ръст на раз-
ходите, но след достигането на определена 
точка възвръщаемостта расте, но със заба-
вящи се темпове. Това забавяне продължа-
ва дотогава, докато прирастът на стойността 
не стане по-малък от разходите по добавяне-
то на ресурси. Този принцип се базира на те-
орията за пределния доход и се казва прин-
цип на пределната производителност.

Компанията – това е система, а едни от 
закономерностите за развитието и същест-
вуването на системата се явяват баланси-
раността и пропорционалността на нейни-
те елементи. Най-висока ефективност тя 
достига при обективно обуславяне на про-
порционалността на факторите на произ-
водството. Различните елементи на систе-
мата-компания трябва да бъдат съгласувани 
помежду си по пропускателни способности 
и други характеристики. Добавянето на ка-
къвто и да е елемент в системата, води към 
нарушение на пропорционалността, което 
води към ръст на стойността на бизнеса.

И така при оценката на стойността на 
дадена компания е необходимо да се отчита 
принципа на балансираността (пропор-
ционалността), според който максимални-
ят доход   може да се получи при съблюдава-
не на оптималните величини на факторите 
на производството. Един от важните момен-
ти при прилагането на този принцип се явя-
ва съответствието между размерите на ком-
панията и потребностите на пазара. Ако 
компанията е голяма за потребностите на 
пазара, то нейната ефективност намалява.

Полезността е определена във времето 
и пространството. Пазарът отчита тази оп-

ределеност преди всичко чрез цената. Ако 
компанията съответства на пазарните стан-
дарти, характерни в конкретното време за 
даденото място, то нейната цена ще се ко-
лебае между среднопазарните значения. Об-
ратно, ако не съответства на изискванията 
на пазара, то това по правило се отразя-
ва чрез по-ниската ѝ цена. С действието на 
тази закономерност е свързан друг принцип 
– принципът на съответствията, според 
който компаниите, които не съответстват на 
изискванията на пазара, по-скоро от всички 
ще бъдат оценени под средната стойност на 
пазара.

При оценката на стойността на дадена 
компания е необходимо да се отчита конку-
ренцията в дадения отрасъл понастоящем и 
в бъдеще. Ако отрасълът, в който функцио-
нира компанията, реализира свръхпечалба, 
то при свободна пазарна икономика в тази 
област ще се опитат да проникнат и други 
компании. Това е принципът на конкурен-
цията, който понижава текущата стойност 
на бъдещите приходи. 

Стойността на бизнеса се определя не 
само от вътрешните фактори, но и от мно-
го външни фактори. Стойността на компа-
нията, нейното имущество в значителна 
степен зависи от състоянието на външната 
среда, степента на икономическа и полити-
ческа стабилност в страната. Следователно 
при оценката на предприятия е необходимо 
да се взима под внимание принципът на за-
висимост от външната среда.

Изменението на политическите, иконо-
мическите и социалните условия влияе на 
конюнктурата на пазара и нивото на цени-
те, което води до промяна в стойността на 
предприятието. Следователно, оценката на 
стойността на бизнеса трябва да се извърш-
ва към определена дата. В това се заключа-
ва принципа на изменение на стойност-
та. Ето защо, за да се разгледат възможните 
варианти за дейност на дадена компания, 
е необходимо да се тръгне от условията на 
пазарната среда. Търсенето на пазара, въз-
можностите за развитие на бизнеса, место-
положението на компанията и други факто-
ри определят алтернативите на дейността. 



56
ГОДИШНИК  „ИКОНОМИКА И БИЗНЕС“ ,  ДЕП. „ИКОНОМИКА“,  2017

При разглеждането на алтернативите за раз-
витие може да възникне въпросът за иконо-
мическото разделение на имуществените 
права на собствеността, ако това ще доведе 
до увеличаване на общата стойност. Иконо-
мическото разделяне е уместно, ако права-
та на обекта могат да се разделят на някол-
ко имуществени интереси, вследствие на 
което ще се увеличи общата стойност на 
обекта – принципи на икономическото 
разделение. 

Принципът на най-доброто и 
най-ефективното използване на собстве-
ността гарантира на собственика максимал-
на стойност на разглеждания обект. Той се 
прилага, ако оценката ще се използва за це-
лите на преструктурирането. Ако нейната 
цел е определянето на стойността на дейст-
ващото предприятие без да се отчитат въз-
можни изменения, то този принцип не се 
прилага.

3. Същност и видове стойност
Преди да бъдат обобщени различните 

инструментите за оценка на акционерния 
капитал е полезно да се дефинира какво се 
има предвид под „стойност“ и да се разбере, 
че значението може да се променя в зави-
симост от контекста. Контекстът на оценка-
та и нейната цел в повечето случаи опреде-
ля подходящото определение за „стойност“ 
и по този начин влияе върху избора на ана-
лизатора на подход за оценяване.

Оригиналният термин „value” се пре-
вежда на български език като „стойност” 
и като „ценност”. Доколкото в икономика-
та тези двете понятия не са тъждествени ще 
разгледаме същността им. Стойността из-
мерва определен обем разходи за производ-
ство на продукта, с отчитането на които се 
осъществява еквивалентен обмен на потре-
бителската му ценност. Субективно-психо-
логическото отношение към полезността на 
продукта представлява неговата ценност, на 
чиято основа се формира представата за не-
обходимост от придобиването му (Касъро-
ва, 2008). 

Логическата верига в случая е следната 
– продуктът е носител на стойност, съдър-
жа качествения признак полезност, поради 

което представлява за потребителя конкрет-
на ценност (Фиг.1).

Фигура 1. Верига стойност – полезност 
– ценност

Представената верига ясно показва, че 
всяка „ценност” има своя „стойност”, за 
всяка ценност се плаща. Или ценността на 
компанията се измерва с тази стойност, коя-
то купувачът е готов да заплати за стоките 
и услугите ѝ.  Следователно, стойността е 
разчетна величина и зависи от активността 
на пазара и от поведението на отделните ин-
веститори. Именно като такава, тя се вписва 
в стойностния подход. 

При вземането на добри управленски 
решения мениджърът се нуждае от цялата 
налична информация и в тази връзка счита-
ме, че няма друга финансова метрика, която 
да използва цялата информация освен стой-
ността на компанията. Причините за това са 
следните:

Стойността е базово понятие в иконо-
миката, аналогично на понятието  „мате-
рия” във философията. Във финансите се из-
ползва по-тясна дефиниция на стойността, а 
именно способността на активите да се об-
менят срещу пари. Стойността на актива се 
определя като сумата, която може да бъде 
получена при този обмен. При фактическо-
то осъществяване на сделката стойността се 
проявява под формата на цена. 

 Стойността на активите, принадле-
жащи на индивида формират неговото бо-
гатство. Стремейки се към увеличаването му, 
собственикът може да инвестира активите си 
в действащи или нововъзникващи бизнес на-
чинания. Водещата цел на мениджмънта на 
компанията е да максимизира доходите на 
инвеститорите, които са функция от маржа 
на печалбата, асоциирания риск, съществу-
ващата конкуренция в индустрията, пазар-
ния дял на компанията, стойността на пари-
те във времето, нематериалните активи и др. 
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 Стойността е универсална метри-
ка, приложима на ниво акция, дял или ком-
пания като цяло. Тя допълва показателя 
пазарна капитализация при публичните ком-
пании, в случаи на съмнения за недооцене-
ни книжа. Може да се използва и при частни 
компании, като и в двата случая стойност-
та отчита фундаменталните възможности за 
растеж, а не текущите очаквания на пазара. 

В резултат на приведените по-горе ар-
гументи ще отбележим,  че стойността е са-
мостоятелен икономически критерий, отра-
зяващ интегралния ефект на въздействие на 
взетите управленски решения върху всич-
ки параметри, измерващи ефективността 
на дейността на компанията (пазарен дял, 
инвестиционни потребности, операционна 
ефективност, парични потоци, риск), кой-
то позволява да се ранжират вариантите в 
случай на множественост и да се формули-
рат недвусмислени и еднозначни изводи за 
дейността на компанията. Само при наличи-
ето на такъв критерий се осигурява балан-
сираност, а в последствие и ефективност на 
усилията на всички организационни нива. 
Стойността може да се прилага във всички 
икономически сектори, за всеки стадий от 
жизнения цикъл на компанията  и за всеки 
вид стопанска дейност, като позволява срав-
нение между различни компании,  намира-
щи се на различни стадии на този цикъл и 
между различни структурни подразделения 
в една компания. 

Анализът дотук ни дава основание  да 
изведем следните основни предимства на 
стойността в качеството ѝ на управленски 
критерий:

Първо, оценката на стойността се опи-
ра на по-обективни данни в сравнение с 
традиционните счетоводни коефициенти. 
Промените в методологията и различно-
то счетоводно отчитане правят трудно съ-
поставянето на резултатите в два различни 
периода, както и между отделните компа-
нии. Освен това е възможно финансова-
та отчетност да съответства на счетоводни-
те стандарти, но да не отразява истинската 
картина в компанията.

Второ, стойността отчита дългосроч-
ните перспективи от дейността на компа-

нията тъй като в основата на оценката на 
стойността са прогнозните парични пото-
ци. Обосновката на финансови решения на 
базата на краткосрочни показатели като пе-
чалба на акция и рентабилност на капитала 
може да доведе до неочаквани сътресения и 
вероятност от несъстоятелност в бъдеще.

Трето, стойността позволява да се от-
чита риска за инвеститорите (бизнес риск 
и финансов риск), който се включва в ди-
сконтовата норма и по този начин обезпе-
чава вземането на адекватни решения за 
инвеститорите.

Четвърто, стойността е интегрален по-
казател във формирането на който участ-
ват всички компоненти на икономическа-
та дейност на стопанската организация, 
като съществуващите взаимозависимости 
са реални и позволяват да се проследи как 
въздействието върху един ключов фактор 
рефлектира върху крайният измерител за 
стойността на бизнеса.

Пето, стойността е най-достъпния и раз-
бираем измерител от позицията на собстве-
ниците на бизнеса, които по презумпция не 
са със специализирана финансова подготов-
ка и се нуждаят от ясен критерий за обоснов-
ка на управленските решения.

Конкретизирането на стойността е пря-
ко свързано с целта на оценката, определя-
ща предназначението на оценената стой-
ност. Критично допускане в оценката на 
собствен капитал, прилагано към публич-
но търгуваните ценни книжа, е че пазарна-
та цена на дадени ценни книжа може да се 
различава от фундаменталната им стойност. 
Фундаменталната стойност  на всеки актив е 
стойността на актива въз основа на предпо-
лагаемо пълно разбиране на инвестицион-
ните му характеристики. Ако пазарните 
цени, които по същество са свободно дос-
тъпни, напълно отразяват фундаментална-
та стойност на ценните книжа, тогава един 
разумен инвеститор не би поел разходите по 
добиването и анализирането на информация 
за целите на втора оценка на стойността на 
ценните книжа (Grossman and Stiglitz, 1980). 
Основните видове стойност са представени 
на следващата фигура 2.



58
ГОДИШНИК  „ИКОНОМИКА И БИЗНЕС“ ,  ДЕП. „ИКОНОМИКА“,  2017

Фигура 2. Видове стойност
Вътрешна или фундаментална стойност (In-
trinsic, Fundamental Value - FV) е прогноз-
на величина за истинската стойност на да-
дена компания, като взема предвид всички 
аспекти на бизнеса, от гледна точка на мате-
риални и нематериални фактори. Тя е равна 
на сумата на бъдещите приходи, дисконти-
рани до настоящето, използвайки процент, 
отразяващ риска на инвестицията. Счита се, 
че на конкурентен и открит пазар в дълго-
срочен аспект пазарната стойност се стреми 
към фундаменталната стойност. Използва се 
при управлението на публични и непублич-
ни (затворени) компании и зависи от капи-
талоемкостта на бизнеса и дългосрочни-
те перспективи в развитието му, свързани с 
достъпа до технологии, нивото на конкурен-
цията в отрасъла, степента на държавно ре-
гулиране и продължителността на инвести-
ционния цикъл. 

Когато мениджърите вземат управлен-
ски решения от особена важност е да дейст-
ват по начин, който увеличава фундаментал-
ната стойност на акциите на компанията и 
да избягват действия, които биха довели до 
нейното разрушаване. Основният метод за 
оценката ѝ е метода на дисконтираните па-
рични потоци (DCF), или:

Фундаменталната стойност = При-
ведената стойност на прогнозните па-
рични потоци + приведената стойност 
на заключителния (терминален) поток + 

стойността на специфични нематериални 
активи (напр.качество на мениджмънта, 

квалификация на персонала)
Или фундаменталната стойност на ком-

панията е стойността на чистите парични 
потоци, които получават всички инвестито-
ри (както кредитори, така и акционери) в те-
чение на предполагаемия срок на същест-
вуване на компанията. Отделно може да се 

калкулира фундаменталната стойност на 
собствения (акционерния) капитал на ком-
панията, като в този случай в разчета след-
ва да се вземат предвид само стойността на 
чистите парични потоци за удовлетворяване 
на исканията на акционерите. 

Пазарната стойност (Market value - 
MV) се явява въплъщението на фундамен-
талната стойност на компанията на капи-
таловия пазар. При публичните компании 
представлява цената, която пазарът е го-
тов да заплати за акционерното дружество. 
При затворените компании тя се определя 
като пазарната стойност на собствения ка-
питал (разликата между пазарната стойност 
на активите и задълженията). Изменението 
на пазарната стойност е тясно свързано с оч-
акванията на капиталовия пазар за бъдещи-
те перспективи на дейността на компания-
та, бъдещата доходност на инвестициите и 
зависи от това как компанията осъществява 
информационно взаимодействие с участни-
ците на пазара на ценни книжа. На практи-
ка очакванията на инвеститорите и реалната 
доходност на компанията могат да се разли-
чават или пазарната стойност ще бъде рав-
на на фундаменталната само в условията на 
съвършен пазар. Повишаването на цената на 
акциите, обаче, не винаги означава повиша-
ване стойността на компанията и обратно-
то. Причината е, че цената на акциите зави-
си, както от очакваните бъдещи доходи, така 
и от спекулативни действия на капиталовия 
пазар.

 Балансова стойност (Book value – BV)  
е сумата, с която един актив се признава във 
финансовия отчет, след като се приспаднат 
всички натрупани по него амортизации и се 
коригира със загубите от обезценката им и с 
извършените преоценки. Основното разли-
чие между фундаменталната и балансовата 
стойност на компанията се изразява в исто-
рическия характер на последната. Ограни-
чеността на счетоводния модел се изразява 
в това, че принципа на фактически проведе-
ните операции и фактическите разходи до-
минира не само на етапа на включване на 
информацията в отчета, но и в логиката на 
последващия анализ и взетите решения.  
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Успешният резултат по логиката на счето-
водния модел е ситуацията, в която се реа-
лизира възвращаемост над нивото на факти-
ческите разходи, но този подход не отразява 
създаването на фундаментална стойност за 
бизнеса. Балансовият модел не дава отговор 
на въпроса сравнима ли е счетоводната пе-
чалба с инвестиционния риск, как той е ком-
пенсиран и достатъчно ли е това за инвес-
титора. От тук следва, че при вземането на 
ключови управленски решения не може да 
се оперира с данни, разчетени на основата 
на счетоводните стандарти или балансовата 
стойност не може да се използва като основа 
за коректна аналитична оценка на дейността 
на компанията.

В дългосрочен план управлението на 
компанията на основата на стойността тряб-
ва да се придържа към следната зависимост:

FV > MV > BV → max
В  резултат на приведените аргументи 

се спираме на фундаменталната стойност 
в качеството на базисен показател, чиято 
максимизация е основна цел на менидж-
мънта и критерий, използван при вземане-
то на управленски решения. Този показател 
се явява предпочитан от нас за оценката на 
ефективността на дейността на компанията, 
доколкото отразява дългосрочните последи-
ци от взетите управленски решения вземай-
ки предвид не само размера на доходите, но 
и периода на възникването им, като отчи-
та стойността на парите във времето за раз-
лика от показателите, стъпващи на истори-
чески счетоводни данни. 

4. Процес на оценяване
Като цяло процесът на оценяване стой-

ността на акцията на публична компания 
включва следните четири стъпки (фиг.3):

Фигура 3. Етапи от процеса на оценка

4.1.Разбиране на бизнеса
За прогнозиране на представянето на 

компанията, което на свой ред ще опреде-
ли стойността на инвестицията в компани-
ята или нейните ценни книжа, е полезно да 
се разбере икономическият и индустриален 
контекст, в който компанията работи, бизнес 
модела и предишната предходни финансо-
ви резултати. Индустриалният и конкурент-
ният анализ, заедно с анализ на финансо-
вите отчети на компанията, дава основа за 
прогнозиране на представянето (Koller et 
al.,2010). При наличието на такава инфор-
мация, анализаторът е по-способен да оце-
нява риска и да прогнозира бъдещи парични 
потоци. Освен това анализаторът може да 
изследва чувствителността, за да определи 
как различните ключови променливи биха 
повлияли на оценката.

Присъщата рентабилност на индус-
трията е важен фактор за определяне на 
рентабилността на компанията. Анализато-
рите трябва да се опитат да разберат струк-
турата на индустрията - съществените ико-
номически и технически характеристики и 
тенденциите, които засягат тази структу-
ра.  Особено важни за оценката са фактори-
те, които биха могли да повлияят на дълго-
срочната рентабилност на индустрията и на 
перспективите за растеж като например де-
мографските тенденции. Пазарният дял на 
дружеството показва неговата относителна 
конкурентна позиция в дадена индустрия. 
Като цяло, стойността на една компания е 
по-висока дотолкова доколкото може да съз-
дава и поддържа предимство в сравнение с 
конкуренцията.  

Анализът на финансовите отчети 
на компанията предоставя основа за оценка 
на резултатите на компанията в сравнение 
с нейните стратегически цели и за разра-
ботване на очаквания за вероятното бъдещо 
представяне на компанията. При разглежда-
нето на финансовото представяне трябва да 
се имат предвид две важни обстоятелства. 
Първо, трябва да се има предвид значение-
то на качествените, т.е. нечислени фактори. 
Такива фактори включват например струк-
турата на собствеността на дружеството, не-
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говите интелектуални ресурси, условията 
на нематериалните му активи, като лицен-
зи и споразумения за франчайзинг, както и 
потенциалните последици от съдебни спо-
рове или други непредвидени задължения. 
Второ, важно е при прогнозиране на бъдещи 
финансови резултати да се избягва просто-
то екстраполиране на представянето от ми-
нали години. Ето защо анализаторите, които 
правят дългосрочни прогнози  допускат, че 
краткосрочните спадове или ръстове в пред-
ставянето на една компания ще се изгладят 
и общия финансов резултат ще се доближи 
до средното за икономиката.

4.2. Прогнозиране на финансовите 
резултати

Анализаторите използват познанията си 
за индустрията, конкурентното позициони-
ране и анализа на финансовите отчети, за да 
формулират конкретни прогнози по отноше-
ние на продажби, печалби и парични по-
тоци на компанията. Анализаторите обик-
новено вземат предвид както качествени, 
така и количествени фактори във финансо-
вото прогнозиране и оценка. Например, ана-
лизаторът може да променя своите прогнози 
и оценки въз основа на качествени фактори, 
като отчита качествата на мениджмънта и/
или прозрачността и качеството на счето-
водните практики на дружеството. Тези ка-
чествени фактори са неизбежно субективни.

4.3. Избор на подходящ модел за оценка
Това е следващата стъпка в процеса на 

оценяване - изборът на подходящия модел за 
оценка в зависимост от конкретния обект на 
оценка. Най-често в практиката се прилагат 
четири основни подхода: на база на акти-
вите, приходен, пазарен и опционен (Меж-
дународни стандарти за оциняване, 2011). 
Всеки от тях се реализира чрез специфични 
методи и процедури, а също така трябва да 
се съблюдават някои особени условия и на-
личието на достатъчно фактори. Информа-
цията, използвана в един или друг от под-
ходите, отразява или настоящото положение 
на фирмата, или нейни минали достиже-
ния, или очаквани в бъдеще доходи. Резул-
татът, получен на основата на комбиниране 

на всичките подходи се явява най-обосно-
ван и обективен.

Подходът на активите  се базира на 
идеята за нетна настояща стойност, а стой-
ността на оценяваната компания се изчис-
лява като разлика между стойността на ак-
тивите и стойността на задълженията. Той 
е подходящ за компании, които поддър-
жат високо ниво на активите. Прилага се 
при действащи предприятия. Този подход 
е трудно приложим при оценки на уникал-
ни обекти, исторически ценности и др. Под-
ходът формира стандарт на стойност-спра-
ведлива пазарна стойност. Това е тази сума, 
срещу която едно имущество може да се 
прехвърли в пряка сделка между информи-
ран и желаещ продавач и информиран и же-
лаещ купувач, при условие, че нито една от 
страните не е подложена на външен натиск. 
Подходът на разходите е най-консерватив-
ният и осигурява най-малко бъдещо ори-
ентирана информация, която да е полезна 
в процеса на управление на стойността на 
компанията. Ето защо, резултатът от прило-
жението на разходния подход обикновено се 
използва в качеството на долна граница на 
диапазона на стойността.

Доходният подход е принципен на-
чин за определяне стойността на компа-
ния, дял и обособена част  или ценни книжа 
чрез прилагане на един или повече мето-
ди, при които стойността се определя чрез 
дисконтиране на очакваните парични по-
тоци. Той се прилага при действащи пред-
приятия и определя тяхната справедлива па-
зарна стойност, при поръчка на оценката от 
страна на продавача и инвестиционната им 
стойност, при поръчка от страна на евенту-
ален купувач, в зависимост от перспекти-
вите за бъдещото им развитие. Подходът се 
прилага  при предприятия, които имат пече-
ливша история, които са във фазата растеж/
зрялост, имат стабилни темпове на развитие 
и перспективи по отношение на  продукция 
и пазари. Стойността на бизнеса зависи от 
способността му да генерира приходи и да 
възвръща вложените инвестиции. Този под-
ход е един от най-трудоемките, предвид ви-
соките изисквания за качеството на входни-
те данни.
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Пазарният подход се базира на прин-
ципа на алтернативната инвестиция, като 
сравнява предмета на оценката с подоб-
ни компании, дялове или ценни книжа, 
които са вече продадени. Данните за ком-
пании, чиито акции се намират в свобод-
на продажба, след извършването на съот-
ветни корекции при необходимост, служат 
като ориентир за определяне стойността на 
оценяваната компания (Коллер и др., 2005). 
Подходът е по-малко трудоемък в сравнение 
с доходния, предвид това, че използва па-
зарни множители (price multiples) на готово. 
За успешното му прилагане са необходими 
следните предпоставки: съществуващ и ак-
тивен пазар, яснота за времето на осъщест-
вяване на транзакцията, наличие на доста-
тъчен брой транзакции с аналогични активи 
и независимост на участниците. Трудности 
при прилагането му се провокират  от инди-
видуалните характеристики на всяка компа-
ния, поради което намирането на аналози е 
сложна задача. „

В резултат на развитието на финансо-
вата теория и изчислителната техника през 
последните години популярност добива нов 
подход за оценка на стойността на компа-
нията, в частност оценка на инвестиционни 
проекти, а именно подхода на реалните оп-
ции. Предимството им пред традиционните 
подходи за оценка е това че отчитат неопре-
делеността на средата и управленската гъв-
кавост. Реалните опции позволяват на ме-
ниджърите на   компаниите от една страна 
да увеличават добавената стойност на биз-
неса, като използват положителните ефек-
ти от стечението на факторите, а от друга 
да минимизират загубите. Ето защо е важно 
да се определи стойността им, за да се оце-
ни приносът им към стойността на компа-
нията като цяло. Това е особено валидно за 
стартиращите компании, при които парич-
ният поток е отрицателен, използването на 
мултипликатори невинаги е рационално и 
единственият реален актив на компанията е 
портфейла ѝ от реални опции. Сред най-ва-
жните опциите, с които разполагат компани-
ите са (Culp, 2002):

•	 Опции за отказ (Abandonment option) 
– ако пазарните условие силно се влошат, 

мениджърите на компанията може да преус-
тановят оперативната дейност и да продадат 
на вторичния пазар част от активите, имащи 
ликвидационна стойност (оборудване и др. 
активи). Тази опция е особено важна в капи-
талоемките отрасли.

•	 Опции за отсрочка (Option to defer) 
– дава правото на компанията да отсрочи 
дадена инвестиция и формално наподобява 
опцията за покупки на акции (call option).  

•	 Опция за планиране на времето 
(Time to build option) – разпределянето на 
инвестицията по фази създава опцията за 
отказ от компанията в случай, че постъпят 
неблагоприятни новини. 

•	 Опция за промяна в операционния 
мащаб (Option to alter operating scale) – ако 
пазарните условия са по-благоприятни от 
очакваното, компанията може да разшири 
обема на производство или да ускори из-
ползването на ресурси и обратно.

•	 Опция за превключване (Option to 
switch) – правото на компанията да премине 
от един род дейност на друг, например при 
промяна в цените и търсенето на продукта, 
управленският екип може да променя про-
дуктовия асортимент или спектъра от пред-
лагани услуги.   

Изборът на подход и конкретен модел 
за оценка на стойността на акцията зависи 
от няколко фактора: достъпът до информа-
ция, конкретната цел на оценката, приемли-
вата степен на субективност и желаната вре-
мева перспектива. Подходът на разходите е 
най-консервативният и осигурява най-мал-
ко бъдещо ориентирана информация, ето 
защо той не е предпочитан от нас. Пазарния 
подход предполагат пазарни данни за тран-
закции с аналози, което може да се окаже 
трудоемка задача, но отчита текущата ико-
номическа ситуация. От своя страна, доход-
ният подход отчита способността на ком-
панията да генерира  икономически ползи,  
отчита стойността на парите във времето 
и гледайки към бъдещето избягва много от 
проблемите, асоциирани със зависимостта 
от разходите. При оценката на компании от 
високотехнологични сектори най-подходящ 
се явява подходът на реалните опции, пред-
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вид зависимостта на генерираните парични 
потоци от гъвкавостта на бъдещите упра-
вленски решения.

В следващото изложение ще предло-
жим методология от три взаимодопълващи 
се модела за определяне на фундаментална-
та стойност на акция на публична компания 
Първите два  принадлежат към подхода на 
дохода и се базират на настояща стойност 
на паричните потоци на бизнеса. Третият е 
сравнителен и е част от пазарния подход:

•	 Модел на дисконтираните дивиден-
ти (Dividend Discount Model – DDM);

•	 Модел на остатъчната печалба 
(Residual Income); 

•	 Пазарен множител Цена/Балансо-
ва стойност на собствения капитал (Price/
Book Value).

Моделът на дисконтираните дивиден-
ти (DDM) е подходящ за оценка на капи-
тала на компании, които изплащат редовно 
дивидент. От друга страна,  Моделът на ос-
татъчната печалба (RI) се прилага там, къ-
дето не може да се използва DDM моделът. 
Това е така предвид че при  RI модела ос-
новната част от стойността не се дължи на 
терминалната стойност, чието изчисление 
би могло да бъде несигурно, тъй като зави-
си от прецизното прогнозиране на ръста в 
следпрогнозния период. Ето защо RI моде-
лът може успешно да служи за верифицира-
нето на резултатите получени по DDM мо-
делът. Пазарният множител P/BV може да 
бъде приложен при всички компании за кои-
то има сравними  публични аналози. Стой-
ността получена по модела на пазарните 
множители е базирана на показатели налич-
ни в текущия момент, като по този начин 
преодолява несигурността свързана с про-
гнозирането на паричните потоци при дру-
гите два модела. 

•	 Модел на дисконтираните дивиден-
ти (DDM)

Моделът на дисконтираните дивиденти 
(DDM) дефинира дивидентите като парич-
ни потоци. Основния аргумент за използ-
ването на тази дефиниция е, че инвеститор, 
който купува и държи акции в общия слу-
чай получава доходност под формата на ди-

видент. Доколкото дивидентите са по-мал-
ко волатилни от печалбата, относителната 
им стабилност би могла да направи DDM 
стойностите по-малко чувствителни към 
краткотрайни флуктуации в сравнение с ал-
тернативните  модели на дисконтираните 
парични потоци. В повечето случаи анали-
заторите разглеждат DDM стойностите като 
отражение на фундаменталната стой-
ност в дългосрочен план. 

Базовата разновидност на DDM се ос-
новава на еднократен период на задържа-
не. Ако инвеститор желае да закупи акция и 
да я задържи за една година, стойността на 
тази акция ще бъде настоящата стойност на 
дивидента, който ще бъде получен от акци-
ята плюс настоящата стойност на продажна-
та цена на акцията след една година:

 

където:
Vo = стойността на акцията днес, при 

t=0
P1 = очакваната цена на акция след една 

година, при t=1
D1 = очаквания дивидент на акция за го-

дина 1, при допускането, че се изплаща в 
края на годината

r = изискуема норма на възвръщаемост 
на акцията

Ако инвеститор планира да задържи ак-
цията за две или повече години, стойност-
та на акцията ще бъде сумата от настоящите 
стойности на дивидента от първата до n-та-
та година плюс настоящата стойност на про-
дажната цена на акцията в последната годи-
на (Damodaran, 2012):

 

Тук анализаторът може да направи ин-
дивидуални прогнози за дивидентите за 
краен хоризонт (обикновено пет години) и 
в последствие да определи терминалната 
стойност (Pn). Бъдещите дивиденти мо-
гат да се прогнозират, чрез няколко основни 
техники (Pinto et al., 2010):

(1)

(2)
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•	 Избор на модел на растеж: 
o Постоянен растеж в безкрайност 

(модел на Гордън);
o Двуфазен растеж;
o Трифазен растеж.
•	 Индивидуално прогнозиране на кра-

ен брой дивидидентни плащания до терми-
налния период, чрез използването на про-
форма отчет. Обикновено такава прогноза 
се разработва за период между 3-10 годи-
ни в бъдещето. В последствие могат да се 
изчислят:

o Оставащите дивиденти след края на 
прогнозния период, чрез прилагане на един 
от моделите за растеж;

o Стойността на акцията в терминал-
ния период

•	 Модел на остатъчната печалба 
(Residual Income - RI)

Остатъчната печалба е една от дефи-
нициите за паричен поток. В общия случай 
остатъчната печалба за даден период е пе-
чалбата за този период, която надхвърля из-
искуемата доходност на инвеститора. Из-
искуемата доходност е така наречената 
алтернативна цена (opportunity cost) за ин-
вестирането в една акция: най-високата оч-
аквана доходност, която може да бъде полу-
чена от други инвестиции при равни нива 
на риск. Моделът  до голяма степен е раз-
работен в научните трудове на  Felthan and 
Ohlsen (2012). Моделът на остатъчната пе-
чалба гласи, че стойността на акцията е рав-
на на балансовата стойност на акция плюс 
настоящата стойност на бъдещите остатъч-
ни печалби.

 

където,
Vo = Стойност на акция в текущия мо-

мент (t=0)
Bo = Балансова стойност на акция в 

текущия момент (t=0)
Bt = Балансова стойност на акция във 

всеки следващ момент t
ROEt = възвръщаемост на собствения 

капитал във всеки момент t
r- изискуемата доходност на инвести-

тора

За разлика от моделите на дисконтира-
ните дивиденти  и  парични потоци, моделът 
на остатъчната печалба въвежда концепция-
та за балансовата стойност в уравнение-
то за настоящата стойност. Независимо 
от това, RI може да се разглежда като дру-
га постановка на DDM модела, но при раз-
глеждането на доходността генерирана на 
ниво компания. 

От записът на формула 3 става ясно, че 
моделът е чувствителен към собствения ка-
питал, цената на неговото финансиране и 
икономическия спред (ROE – r). Когато ико-
номическият спред е положителен компа-
нията създава добавена стойност за своите 
акционери, тъй като постига по-висока до-
ходност от изискуемата цена на капитала. И 
обратно, когато спредът е отрицателен биз-
неса разрушава стойност за своите акцио-
нери, тъй като генерира възвръщаемост под 
минимално изискуемата. 

•	 Пазарен множител Цена/Балансо-
ва стойност на собствения капитал (Price/
Book Value)

Сред най-познатите и широко използва-
ни инструменти за оценка са множителите 
базирани на цена на акция (Price multiples). 
Чрез тях инвеститорите оценяват дали стой-
ността на една акция е справедлива, под-
ценена или надценена, като отчитат какво 
тази акция купува по отношение на печал-
ба, чисти активи, паричен поток или някоя 
друга метрика на стойността (изчислена на 
ниво акция).   

При работата с пазарна цена на акция 
възниква въпросът коя разновидност да се 
използва: цена на затваряне или среднопре-
теглена цена за деня (Канарян, 2016).  Избо-
рът се предопределя от нивото на ликвид-
ност на пазара и акцията. Цена затваря е за 
предпочитане при акции, които се търгуват 
на ликвидни и развити пазари. Среднопре-
теглената цена е препоръчително да се из-
ползва за акции, които се търгуват на разви-
ващи се и периферни пазари.  

В зависимост от вида на знаменателя 
разграничаваме два типа пазарни множите-
ли –базирани на исторически или бъдещи 
стойности. Историческата база се използ-

(3)
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ва за фундаменталните показатели като пе-
чалба на една акция, приходите от продажби 
на една акция, паричен поток за една акция.  
Бъдещата (forward) стойност може да се из-
ползва само при наличие на надеждни оцен-
ки на фундаменталните показатели. 

При пазарния множител Цена/Балансо-
ва стойност на СК (P/BV) в числител е це-
ната на акцията, а в знаменател балансова-
та стойност на собствения капитал за една 
акция. 

(4)        P/BV = 
Следователно, би могло да се каже, че 

балансовата стойност на акция изразява ин-
вестицията, която обикновените акционери 
са направили в компанията. Тъй като целта е 
да се оценят обикновените акции, от собст-
вения капитал се изваждат привилегирова-
ните акции, ако има такива. 

Сред предимства на пазарният множи-
тел  P/BV можем са посочим това че може 
да се използва, когато компанията има отри-
цателен финансов резултат, който огранича-
ва използването на множителя Цена/Нетна 
печалба на акция (P/E). Последният може да 
бъде манипулиран посредством определени 
счетоводни похвати (Ненков, 2008). Като не-
достатък на множителя може да се посочи 
това че той не отчита фактори, които не се 
отразяват във финансовия отчет, например 
интелектуален капитал, ноу-хау, добри тър-
говски отношения и др.

4.4. Определяне на крайна пазарна 
стойност

Извеждането на заключение за край-
ната пазарна стойност трябва да се осно-
вава на приложения стандарт на стойност-
та, предназначението на оценката, както и 
на цялата, свързана с това налична инфор-
мация към датата на оценката. Заключение-
то трябва да се основава на индикацията за 
стойността, получена чрез прилагането на 
един или повече методи, на базата на един 
или няколко подхода за оценяване.

Подборът и придаването на тежест 
на методите и процедурите за оценка зави-
сят от:

•	 приложимия стандарт на стойността 
(справедлива пазарна стойност, стойност на 
инвеститора или фундаментална стойност);

•	 предназначението и предвиденото 
използване на оценката;

•	 дали предметът на оценката е 
действаща компания, недвижим имот или 
инвестиционна холдингова компания, или 
дружество със значителен размер на непро-
изводствените или излишните активи;

•	 качеството и сигурността на данни-
те, на които се основава индикацията на 
стойността;

•	 други аналогични фактори, които 
според мнението на анализатора трябва да 
се вземат под внимание като подходящи в 
конкретния случай.

В някои случаи един или повече мето-
ди могат да се окажат неподходящи. В дру-
ги случаи могат да бъдат подходящи повече 
от един метод, отнасящи се към един под-
ход. Решението на анализатора  относно 
това,  дали да се приложат относителни те-
жести, които да са в съответствие с получе-
ните индикации за стойността, основани на 
различни методи, или да преобладава инди-
кацията за стойността на един метод, трябва 
да се основава на аргументирана преценка. 
Във всеки конкретен случай анализаторът 
трябва да представи аргументация и да из-
ложи факторите за избора или за придава-
нето на тежест на метода или методите, на 
чиято основа е изведено заключението за 
стойността.

Заключение 
Предложената методология за оценка 

на акционерния капитал на публична компа-
ния чрез избрани методи от доходния и па-
зарния подход намира широко практическо 
приложение. С нейна помощ се установя-
ва стадия на икономическо развитие и перс-
пективите за ръст  на българските публич-
ни дружества. Резултатите от тази оценка 
дават изключително полезна информация на 
мениджърите, акционерите, специалистите 
по сливания и изкупувания и инвеститори-
те за управляването на стойността  на биз-
неса, неговата конкурентоспособност, как-
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то и възможностите за максимизиране на 
богатството.

Приложението на пазарния подход се 
базира на официално публикуваната и дос-
тъпна  пазарна и финансова информация, 
както и на използването на Интернет ресур-
си. Освен това той има експресен характер, 
реализира се евтино и може да се прилага 
при външни оценки. 

Според доходният подход  допълнител-
на стойност за акционерите се създава само 
тогава, когато възвращаемостта от инвести-
циите в компанията превишава тяхната ал-
тернативна стойност. За реализирането на 
тази цел компанията използва показатели 
за прогнозиране и измерване на резултати-
те от дейността ѝ, които мотивират мени-
джърите да максимизират благосъстоянието 
на акционерите, информират за степента на 
достигането на тази основна цел, позволя-
ват осъществяване на прозрачна и правилна 
оценка на достигнатото и отразяват потен-
циала на компанията за създаване на стой-
ност в бъдеще.
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Резюме: Разработката е мотивирана от 
множеството изследвания върху проблема 
за определяне на цената на собствения капи-
тал. Емпиричните проверки свидетелстват, 
че при определени условия някои от модели-
те, които се основават на класическия Модел 
за оценка на капиталовите активи не могат да 
бъдат използвани. Поради това се тества при-
ложимостта на подхода на Rojo-Ramirez et al. 
(2011a, 2011b) при определянето на цената на 

собствения капитал на седем български АД-
СИЦ. За сравнимост използвахме и модела за 
оценка на капиталовите активи. Резултатите, 
които се получават са адекватни стойности 
на цената на собствения капитал, в сравне-
ние с модела за оценка на капиталовите акти-
ви, които не налагат добавяне на необоснова-
ни рискови премии.

Ключови думи: Цена на собствения ка-
питал, оценяване на активи, АДСИЦ

Abstract: The paper is motivated by nu-
merous studies on cost of equity calculation. 
Empirical test prove that certain CAPM mod-
ified models cannot provide correct values of 
the cost of equity of companies from emerg-
ing markets. Thus, the applicability of the Ro-
jo-Ramirez et al. (2011a, 2011b) approach for 
cost of equity estimation is tested for seven Bul-
garian REITs. The results show that the cost of 

equity values calculated by the Rojo-Ramirez 
et al. (2011a, 2011b) are more adequate than 
those obtained by the CAPM. 

Keywords: Cost of equity, valuation, REIT
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Въведение
Приходният подход е един от трите под-

хода за оценяване на активи, приети от Съ-
вета на Международните стандарти за оце-
няване (IVS, 2017). IVS (2017) предписва 
използването на три метода на подхода: (1) 
капитализация; (2) дисконтираните парич-
ни потоци (DCF); и (3) различни модели за 
оценка на опциите. Моделът на диконтира-
ните парични потоци е илюстриран в TIP 1 
Discounted Cash Flows на IVS. Една от ос-
новните променливи на модела е дискон-
товият процент. IVS в параграф 21 на TIP 
1 представя Модела за оценка на капитало-
вите активи (MOKA), предложен от Sharpe 
(1964), като метод за определяне на дискон-
товия процент или цената на собствения ка-
питал. МОКА може да бъде коригиран за 
странови риск или други специфични ри-
скове, както е показано от Канарян (2016), 
но ТIP 1 на IVS не отчита възможността за 
корекции. Техническият документ не раз-
граничава приложението на МОКА според 
(1) нивото на интеграция на капиталовия па-
зар; (2) степента на развитие на капитало-
вия пазар; (3) нивото на диверсификация на 
инвеститора.

Kanaryan et. al. (2015) предлагат модел, 
който е модификация на модела за опреде-
ляне на цената на собствения капитал Salo-
mon Smith Barney. Моделът е приложен към 
български АДСИЦ и предполага, че (1) бъл-
гарският капиталов пазар е частично инте-
гриран към Глобалния капиталов пазар, (2) 
В дългосрочен период паритетът на покупа-
телна способност е валиден, и (3) липса на 
ефекта на размера на компанията. Моделът 
отразява и някои характеристики, които са 
типични за развиващите се пазари: (1) сте-
пента на диверсификация на даден инвес-
титор (частична диверсифицируемост); (2) 
страновия риск; and (3) времево изменящата 
се природа на риска. 

Въпреки успешната модификация на 
модела на Salomon Smith Barney предло-
женият от Kanaryan et. al. (2015) би могъл 
да се усъвършенства в няколко насоки: (1) 
да включи ефекта на лоста в безусловната 

волатилност, чрез използване на асиметри-
чен GARCH модел, или да се опрости до (2) 
модели, предложени от Rojo-Ramirez et al. 
(2011a, 2011b) и Canadas and Rojo-Ramirez 
(2011). В резултат на емпирични тестове на 
модела на Kanaryan et. al. (2015) установи-
хме, че той е чувствителен към дължината 
на динамичните редове на възвръщаемост-
та на оценяваните компании. Поради това 
при малки извадки от данни на възвръща-
емостта на оценяваните акции моделът, в 
частта си на изчисляването на безусловната 
волатилност, не може да даде коректни дан-
ни. Именно тази особеност на модела, която 
се прояви при прилагането му в български 
условия ни мотивира да тестваме прило-
жимостта на подхода на Rojo-Ramirez et al. 
(2011a, 2011b) и Canadas and Rojo-Ramirez 
(2011).

Методология
Методологията, разработена от Ro-

jo-Ramirez et al. (2011a, 2011b) и Canadas 
and Rojo-Ramirez (2011) за определяне на 
дисконтова норма за целите на оценяване на 
частни компании, ще бъде представена на 
кратко. Те извеждат уравнение за определя-
не на нормата на дисконтиране при изчисля-
ването на сегашната стойност на паричните 
потоци, което се основава на допусканията 
на Modigliani и Miller (1958) и теорията за 
равновесието на капиталови пазари. Авто-
рите разглеждат икономически агент, който 
инвестира във финансов актив, който репли-
кира еталонен пазарен индекс, който има 
доходност rm и стандартно отклонение е σМ. 
Освен това инвеститорът може да се финан-
сира с дълг по безрискова норма на възвръ-
щаемост (rf) и инвестира получената сума в 
икономическа дейност, която има доходност 
r и стандартно отклонение σ. Така, общата 
доходност (Rт), реализирана от инвеститора 
ще се представи чрез уравнения 1 и 2.

(1)   rT = rM − rf + r  

или

(2)   rT = PM + r,
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където: PM= rM – rf e пазарната рискова 
премия. 

Rojo-Ramirez et al. (2011a, 2011b) из-
веждат допълнителната доходност, получе-
на от инвеститора, отделно от пазарната ри-
скова премия като се основат на Modigliani 
и Miller (1958). Според двамата автори при 
определени хипотези стойността на компа-
нията (или цената и на капитала) не зависи 
от финансовия лост (ливъридж)1. Коефици-
ентът на ливъридж се определя като съотно-
шението между общия дълг и общия собст-
вен капитал (уравнение 3) или също като 
дългов коефициент, т.е. общ  дълг върху 
общо активи (уравнение 4).

(3)    L = 

(4)   L =   , 

където:

L – ливъридж;

D – пазарна стойност на дълга;

E – пазарна стойност на  собствен 
капитал;

V - пазарната стойност на компанията.

Ако се приеме, че всички фирми рабо-
тят в условията на пазарна икономика и се 
разгледа само една от всичките фирми, коя-
то Rojo-Ramirez et al. (2011a, 2011b) обозна-
чават със Z, то според първия принцип на 
Modigliani и Miller (1958) цената на капита-
ла на фирма Z, наречена k, не зависи от па-
зарната стойност на собствения капитал, Е, 
и пазарната стойност на дълга, D. Въз осно-
ва на принципите на Modigliani и Miller Ro-
jo-Ramirez et al. (2011a, 2011b) първо пред-
лагат решение на ниво специфичен сектор 
на икономиката, след което предлагат реше-
ние за специфична фирма. 

Rojo-Ramirez et al. (2011a, 2011b) из-
ползват като отправна точка рентабилността 
на собствения капитал на дадена компания 
(уравнение 5) и концепцията за хомогенност 
на фирмите в даден клас. Според Modigli-
ani и Miller (1958), фирмите могат да бъдат 

разграничени в класове, така че възвръщае-
мостта на дадена фирма е перфектно корели-
рана с възвръщаемостта на акциите на друга 
фирма от същия клас. Това допускане озна-
чава, че различните фирми в един и същи 
клас се различават най-много чрез факто-
ра мащаб. Значението на това допускане на  
Modigliani и Miller (1958) е важно, тъй като 
то позволява да се класифицират фирмите 
в групи, в рамките на които характеристи-
ките по отношение на акциите на различни-
те фирми са хомогенни. Оттук, акциите на 
една фирма може да служи като заместител 
на акциите на друга фирма от групата.

(5)  ROE =  ,

където:
ROE – рентабилност на собствения 

капитал.

Всички фирми в даден сектор ще имат 
перфектно корелирана възвръщаемост. Сле-
дователно според доказателствата изведени 
от Rojo-Ramirez et al. (2011a, 2011b) специ-
фичната възвръщаемост (r) за неспекулати-
вен бизнес ще бъде определена чрез урав-
нение 6. 

(6)  r = rf + (rS − rf ) 
където: σ е стандартното отклонение на 

възвръщаемостта разглежданата компания 
Z; 

rs  -  възвръщаемостта на сектора, към 
който принадлежи Z;

σs - стандартното отклонение на възвръ-
щаемостта на сектора, към който принадле-
жи Z. 

Като се вземат в предвид уравнение 2 и 
6, то се извежда уравнение 7 и неговият ек-
вивалент уравнение 8.

(7)  rT = rf + PM + (rs − rf )  

(8)  rT = rM + (rS − rf )  

В уравнение 7 и 8, за по- голяма хомо-
генност Rojo-Ramirez et al. заместват PM и rM 
с  Ps и r. Всъщност това удовлетворява усло-
вието на икономически агент, инвестиращ 
еталонния индекс на фондовия пазар. Авто-

3  Хипотезите са следните: (1) неутрални данъци; (2) липса на разходи, за преодоляване на фактори, които въз-
препятстват сключването на сделки на капиталовите пазари; (3) симетрично финансиране на дълговите пазари, 
т.е. фирми и инвеститори заемат или дават на заем при един и същ лихвен процент; (4) финансовата политика 
на фирмата не разкрива никаква информация;
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рите на тази методология признават за два 
нейни недостатъка: 

1. Въпреки че, се търси допълнителна 
възвръщаемост от инвеститора, аргументи-
те на авторите са в контекста на капитало-
вите пазари.

2. За съжаление, в повечето случаи, σs 
е непозната откъдето е необходима друга 
методология.

За да отстранят недостатък № 2 Rojo-
Ramirez et al. (2011a, 2011b) използват рен-
табилността на активите или по- специално 
на рентабилността на инвестирания капитал 
(ROIC), уравнение 9.

(9)         ROIC = ,

където, EBIT е печалба преди лихви и 
данъци.

Rojo-Ramirez et al. (2011a, 2011b) допус-
кат, че Z е съставена от n броя активи, А1, А2, 
…, Аn. Общият актив А1 предполага инвес-
тиция и или привлечен дълг в размер на Мi 
в компания Zi. Обобщавайки рестрикциите 
на пазарната икономика в даден сектор, към 
който принадлежи Zi, се твърди, че доход-
ността получена от инвестиция в А1 може 
да бъде кi, т.е. цената на капитала на ком-
панията Zi. Това е така, защото в пазарната 
икономика, неконтролираните и/или спеку-
лативните компоненти трябва да бъдат ели-
минирани, заради липсата на арбитраж. По 
тази причина, оперативната печалба, по-
лучена от компания Z ще бъде среднопре-
теглена стойност от доходоносните, получе-
ни от всеки актив (уравнение 1). 

(10)      
 

където, някои кi могат да бъдат равни на 
rf, например в случай, че i-тия актив е отпус-
нат заем или привлечен кредит  в размер на 
Mi по безрискова норма на възвръщаемост. 

Като се има предвид, че k съвпада с 
ROIC и това допускане е в съответствие с 
твърдението на Modigliani and Miller, че це-
ната на стока, която е вързоп от две други 

стоки, не може да бъде различна от средноп-
ретеглените цени на двата компонента Ro-
jo-Ramirez et al. (2011a, 2011b) правят две 
уточнения: 

1. Ако n- тия актив представлява всички 
възможни активи в уравнение 10, някои кое-
фициенти ще бъдат равни на 0;

2. Предходните разсъждения са валид-
ни за котирани  и некотирани компании.

От гледна точка на тези разсъждения 
Rojo-Ramirez et al. (2011a, 2011b) допускат, 
че всички компании Zi са котирани на съ-
ответните фондови пазари. От друга стра-
на е валидно твърдението, че на даден фон-
дов пазар са представени всички сектори на 
икономиката. Оттук, за всяка една компания 
има поне един аналог, по смисъла на концеп-
цията за хомогенност на Modigliani и Mill-
er (1958). Обобщавайки, Rojo-Ramirez et al. 
(2011a, 2011b) разглеждат активите на ком-
пания Z като портфейл, съставен от безри-
скови активи (краткосрочни ДЦК) и друго 
рисков портфейл Р. Оттук доходността на 
компания Z се изчислява чрез уравнение 11.

(11) r = X1rf + X2rP ,

където:
rP - случайна променлива, която предста-

влява доходността на рисковия портфейл; 
Х1 - процент от нетната сума, която е за-

емана или дадена на заем;
Х2 - част от инвестираното в рисковия 

портфейл. 
Rojo-Ramirez et al. (2011a, 2011b) в тър-

сене на обобщена формула избират rP като 
възвръщаемост на портфейл М, който пред-
ставлява фондовия пазар в икономиката, 
като се основават на теорията за равновес-
ните фондови пазари, уравнение 12. 

(12) r = rf +  σ,

Накрая, като се вземат уравнение 1 и 3, 
уравнение 12 ще има вида от уравнение 13. 
Уравнение 13‘ е приложено от Rojo-Ramirez 
et al. (2011a, 2011b) с цел тестване на мето-
дологията върху испански частни компании.



70
ГОДИШНИК  „ИКОНОМИКА И БИЗНЕС“ ,  ДЕП. „ИКОНОМИКА“,  2017

(13) rт = rм +  σ

или

(13’) rт = rf + PM + PM. 
Изследванията на Bruner et al. (1998), 

Nel (2011), KPMG (2016), EY(2017), PwC 
(2017) показват, че в практиката най - чес-
то използваният модел за оценка на цената 
на собствения капитал е Модела за оценка 
на капиталови активи (МОКА). Пред кла-
сическия модел на Sharpe (1964) същест-
вуват доста предизвикателства, когато се 
прилага в развиващи се пазари. Анкетира-
ните в изследванията на Голямата четвор-
ка коригират уравнението на MOKA с раз-
лични премии, най-вече за странови риск, 
като прилагат адитивен или мултипликати-
вен подход. Другият проблем идва от там, 
че е трудно да се определи пазарният порт-
фейл и поради това в практиката е възприе-
то той да се представя от водещия пазарен 
индекс. Що се отнася до коефициента бета, 
то или той се взима на готово, най-често от 
Bloomberg,  или се изчислява от анализато-
ра/оценителя. С други думи, бизнесът из-
ползва коефициент бета, който е познат от 
учебниците, което позволява да се получат 
значителни разминавания в крайния резул-
тат за определяне цената на собствения ка-
питал, както споменават Димитрова и Кос-
тенаров (2008). 

Обикновено факторите, които опоро-
чават коефициента бета, а оттук цената на 
собствения капитал, са: (1) липса на честа 
търговия и (2) липса на пазарна дълбочина. 
Това води до ниски корелационни зависи-
мости между компаниите и ниска волатил-
ност на цените на акциите на дружествата. 
По този начин се подценява риска на анали-
зираните дружества и се получава по-ниска 
от очакваното цена на собствения капитал. 
Това води до необосновано надграждане с 
рискови премии, така че анализаторите/оце-
нителите да получат приемлива, за тяхната 
представа за риска на анализираната акция, 
цена на собствения капитал. Поради това 
ще бъдат сравнени резултатите от уравне-
ние 13‘ с тези, които биха се получили при 
прилагане на класическия МОКА. 

Емпирични резултати
Като продължение на изследването на 

Kanaryan et al. (2015) се анализират седем 
от най-популярните български АДСИЦ. 
Данните, които използват са за периода 
2010 – 2016 година и са взети от Годишни-
те финансови отчети на дружествата, пуб-
ликувани на уеб страниците на дружества-
та или на сайта x3news. Цените на акциите 
на дружествата и стойностите на индекса 
SOFIX са от investor.bg. Пазарната рискова 
премия е определена съгласно методологи-
ята, описана в глава 5 на Касърова и колек-
тив (2014). Доходността на 10 годишни-
те български правителствени облигации е 
използвана за безрискова норма на доход-
ност с източник сайта investing.com. Всич-
ки останали изчисления са собствени.

Основната идея е да се приложат два-
та подхода в рамките на българският па-
зар, т.е. този на Rojo-Ramirez et al. (2011a, 
2011b), сравнен с класическия МОКА. 
Таблица 1 описва основната дейност на се-
демте анализирани дружества. Като цяло 
с изключение на “Булленд инвестмънтс” 
АДСИЦ и “Адванс Терафонд” АДСИЦ, 
които са специализирани в земеделска 
земя, всички останали са диверсифици-
рани фондове за имоти. Както се вижда 
от Таблица 2 двете земеделски АДСИЦ са 
единствените, които имат положителен не-
тен финансов резултат през разглеждания 
период. Това се дължи на избрания от тях 
бизнес модел, който е свързан със секюри-
тизация на земеделска земя или нейното 
отдаване под наем или аренда, както и ок-
рупняване и продажба на земеделски и ур-
банизирани земи в България. Поради това, 
те получават постоянни приходи от ренти 
или друг източник на техните приходи са 
покупката на земя на по- ниска цена и съ-
ответна продажбата и на по- висока. Освен 
това при „Буленд Инвестмънтс“ АДСИЦ – 
София се забелязва голямо увеличение на 
общите активи в сравнение с предходни-
те три години, причината за което е при-
добиването на инвестиционни имоти от 
дружеството.
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Таблица 1. Анализирани АДСИЦ

Дружество Описание

Адванс Тера-
фонд АДСИЦ

Най- големият АДСИЦ в 
България по пазарна ка-
питализация и е включе-
но във всички български 
борсови индекси. Осно-
вата му дейност се свърз-
ва с отдаване под наем 
или аренда, окрупняване 
и продажба на земедел-
ски и урбанизирани земи 
в България

Булленд ин-
вестмънтс 
АДСИЦ

Дружеството е със специ-
ална инвестиционна цел 
за секюритизация на зе-
меделска земя. Функцио-
нира като инвестиционен 
фонд, набиращ средства 
чрез публично предлагане 
на акции (под формата на 
периодични увеличения 
на капитала) и влага на-
браните средства в недви-
жими имоти

Фонд за не-
движими 
имоти Бълга-
рия АДСИЦ

Този фонд се специализи-
ра в стратегически покуп-
ки и инвестиции в имоти, 
които има висока възвръ-
щаемост във всички сек-
тори на пазара на недви-
жими имоти в България. 
Основната му цел е да 
осигури на неговите ак-
ционери комбинация от 
текущ доход и нарастване 
на стойността та акциите 
в дългосрочен план

Болкан енд 
Сий Пропър-
тис АДСИЦ

Осъществява дейности по 
инвестиране на парични-
те средства, набрани чрез 
издаване на ценни кни-
жа, в недвижими имоти 
(секюритизация на недви-
жими имоти). 

Супер Бо-
ровец Про-
пърти Фонд 
АДСИЦ

Инвестира паричните 
средства, набрани чрез 
издаване на ценни кни-
жа, в недвижими имоти 
(секюритизация на недви-
жими имоти) посредством 
покупка на правото на 
собственост и други вещ-
ни права върху недвижи-
ми имоти, извършване на 
строежи и подобрения в 
тях, с цел предоставянето 
им за управление, отдава-
не под наем, лизинг, арен-
да или продажбата им.

И Ар Джи 
Капитал - 3 
АДСИЦ

Предметът на дейност на 
дружеството е набиране 
на средства посредством 
издаване на ценни кни-
жа и инвестиране на на-
браните парични сред-
ства в недвижими имоти 
(секюритизация в недви-
жими имоти)

Експат Бета 
АДСИЦ

Дружеството се стреми 
съм съставянето на балан-
сиран портфейл от търгов-
ски, офисни, жилищни и 
ваканционни недвижими 
имоти на ключови места. 
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„Фонд за недвижими имоти България“ 
АДСИЦ- София е най-големият диверси-
фициран фонд за недвижими имоти. При 
него се забелязват две драстични промени в 
нетната печалба – през 2011 година и 2016 
година, основно поради продажба на ин-
вестиционни имоти от портфейла на друже-
ството. През 2014 година загубата се дължи 
на отчетена от дружеството поради промяна 
в справедливите стойности в инвестицион-
ните имоти. 

Следващият по размер на активи фонд е 
„Болкан Енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ – Ва-
рна. Данните показват висока волатилност 
на нетния финансов резултат. През четири 

последователни години фондът е на загуба, 
като едва през последните две години реали-
зира малка печалба. При дружеството „Су-
пер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ-Ва-
рна прави впечатление, също високата 
волатилност на нетния финансов резултат. 
Нетната печалба през анализирания период 
не е стабилна, а се регистрират високи пе-
чалби, следвани от по-ниски и дори загуби. 
„И Ар Джи Капитал – 3“ АДСИЦ-София и 
„Експат Бета“ АДСИЦ – София поддържат 
загуби за целия изследван период с изклю-
чение на второто дружество, което реализи-
ра печалба през последните две години. 

Таблица 2. Общо активи и нетен финансов резултат по години

Дружество Показател/
Година 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Адванс Те-
рафонд 
АДСИЦ 

Нетна 
печалба 2,438 57,232 49,199 34,740 24,726 33,750 10,159

Oбщо активи 152,518 211,322 239,332 233,150 223,903 236,859 240,661

Буленд Ин-
вестмътс АД-
СИЦ - София

Нетна 
печалба 728 1,076 2,489 667 371 524 -555

Oбщо активи 17,835 17,948 19,176 35,788 28,625 24,309 22,149

Фонд за не-
движими 
имоти Бълга-
рия АДСИЦ- 
София

Нетна 
печалба 702 11,261 1,719 1,685 -3,702 2,009 4,199

Oбщо активи 97,216 72,458 72,377 77,947 71,740 72,609 84,837

Болкан Енд 
Сий Пропър-
тис АДСИЦ 
- Варна

Нетна 
печалба 6 -2,392 -1,178 -1,165 -1,523 624 448

Oбщо активи 45,815 56,965 54,230 62,748 63,244 64,477 64,147

Супер Боро-
вец Пропър-
ти Фонд АД-
СИЦ-Варна

Нетна 
печалба -62 -129 7,003 898 -36 478 2,437

Oбщо активи 7,774 7,897 14,982 16,115 15,834 15,415 42,287

И Ар Джи 
Капитал - 3 
АДСИЦ-Со-
фия

Нетна 
печалба -1,077 -934 -799 -840 -3,930 -2,576 -746

Oбщо активи 56,576 54,896 54,901 44,518 27,103 25,085 24,947

Експа Бета 
АДСИЦ 
- София

Нетна 
печалба -190 -55 -346 -234 -108 1,054 125

Oбщо активи 4,454 6,158 7,296 6,568 5,611 6,797 7,300
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Таблица 3. Рентабилност на собствения капитал, ROE и стандартно отклонение на 
ROE

Дружество 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Стандартно
отклонение

Адванс Тера-
фонд АДСИЦ 
- Варна

1.5% 30.1% 24.6% 17.4% 12.5% 15.2% 4.7% 10.16%

Буленд Инвест-
мътс АДСИЦ 
- София

4.11% 6.02% 13.04% 3.66% 2.15% 3.33% -3.37% 4.90%

Фонд за не-
движими имо-
ти България 
АДСИЦ- София

0.9% 11.7% 2.1% 2.4% -5.5% 3.0% 6.0% 5.21%

Болкан Енд 
Сий Пропър-
тис АДСИЦ 
- Варна

0.0% -10.3% -5.3% -5.6% -7.9% 3.1% 2.2% 5.19%

Супер Бо-
ровец Про-
пърти Фонд 
АДСИЦ-Варна

7.6% 6.6% 138.7% 5.7% -0.2% 3.1% 13.7% 50.31%

И Ар Джи Ка-
питал - 3 
АДСИЦ-София

-4.1% -3.7% -3.3% -3.5% -19.9% -15.0% -4.5% 6.80%

Експа Бета АД-
СИЦ - София -3.5% -1.1% -5.9% -5.0% -2.6% 20.5% 2.3% 9.15%

Таблица 3 представя рентабилността на 
собствения капитал на анализираните дру-
жества, ROE, и стандартното отклонение. 
Данните от таблицата ще ни послужат като 
входящи променливи в уравнение 13. Две-
те земеделски дружества имат най-висо-
ка рентабилност, за разлика от останалите. 
Най-голяма е волатилността, измерена чрез 
стандартното отклонение на ROE, на „Су-
пер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ-Ва-
рна. Високите стойности на рентабилност 
на “Адванс Терафонд АДСИЦ” през 2011 
и 2012 година водят до по-високото стан-
дартно отклонение на ROE спрямо “Буленд 
Инвестмътс” АДСИЦ – София. Останали-
те дружества са със стандартно отклонение 
между 5-6%. 

Таблица 4 е разделена на два панела. 
Първият представя входящите данни и це-

ната на собствения капитал, изчислена на 
база класическия МОКА на Sharpe (1964). 
Коефициентът бета е изчислен на база ме-
сечни цени за период от 5 години, т.е. 60 
наблюдения, към 30.06.2017 г. Пазарна-
та рискова премия е изчислена по методо-
логията, която е описана от Касърова и ко-
лектив (2014). Методологията е стандартна 
процедура на изчисляване на пазарна ри-
скова премия. Първо е определена годиш-
ната доходност на индекса SOFIX, която е 
коригирана с доходността на дългосрочни-
те ДЦК, търгувани на вторичния пазар към 
края на съответната година. Пазарната ри-
скова премия представлява средната гео-
метричното превишение на доходността на 
SOFIX над доходността на дългосрочните 
ДЦК, изчислена за период 2001 – 2016 г.
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Таблица 4. Цена на собствения капитал, изчислена по МОКА и уравнение 13

Адванс Те-
рафонд 
АДСИЦ 
- Варна

Буленд Ин-
вестмътс АД-
СИЦ - София

Фонд за не-
движими 

имоти Бъл-
гария АД-
СИЦ- Со-

фия

Болкан Енд 
Сий Про-

пъртис 
АДСИЦ 
- Варна

Супер Бо-
ровец 

Пропърти 
Фонд АД-
СИЦ-Ва-

рна

И Ар Джи 
Капитал 
- 3 АД-

СИЦ-Со-
фия

Екс-
па Бета 
АДСИЦ 
- София

Панел А. Цена на собствения капитал, изчислена по Модела за оценка на капиталовите активи на Sharpe (1964)

Бета
0.415 0.206 -0.014 -0.242 0.535 -0.149 0.016

Пазарна рискове 
премия на SOFIX 6.88% 6.88% 6.88% 6.88% 6.88% 6.88% 6.88%

Безрискова норма 
на дохонодст, 
10 годишни ДЦК 1.96% 1.96% 1.96% 1.96% 1.96% 1.96% 1.96%

Цена на собствения 
капитал МОКА 4.81% 3.38% 1.86% 0.30% 5.64% 0.94% 2.07%

Панел Б. Цена на собствения капитал, изчислена по уравнение 13 на Rojo-Ramirez et al. (2011a, 2011b)

Стандардтно 
отклонение на ROE 10.16% 4.90% 5.21% 5.19% 50.31% 6.80% 9.15%

Стандартно 
отклонение на 
СОФИКС 21.69% 21.69% 21.69% 21.69% 21.69% 21.69% 21.69%

Пазарна рискове 
премия на SOFIX 6.88% 6.88% 6.88% 6.88% 6.88% 6.88% 6.88%

Безрискова норма 
на дохонодст, 
10 годишни ДЦК

1.96% 1.96% 1.96% 1.96% 1.96% 1.96% 1.96%

Цена на собствения 
капитал,
уравнение 13

12.06% 10.39% 10.49% 10.48% 24.79% 011.00% 11.74%

 Панел Б съдържа входящите пара-
метри и изчислената цена на собствения ка-
питал по уравнение 13. Изчисленото стан-
дартно отклонение на ROE, представено в 
Таблица 3, е входящ параметър. Стандарт-
ното отклонение на доходността на инде-
кса SOFIX е изчислена на база годишната 
доходност за периода, за който е изчисле-
но стандартното отклонение на ROE, за да 
има съпоставимост. За пълна сравнимост 
на резултатите от двата подхода, използва-
ме една и съща пазарна рискова премия и 
доходност на 10 годишните правителствени 
облигации. 

 Сравнението на двата панела раз-
крива интересна зависимост. Цената на 
собствения капитал, изчислена чрез МОКА 
е в рамките на 0,30% до 5.64%. Причина за 
този широк интервал е коефициентът бета, 
който варира от -0,24 до 0,54. Бетата на ана-
лизираните АДСИЦ е твърде ниска в срав-
нение със средния размер на бета коефици-
ента за развиващите пазари, публикувана в 
сайта на Damodaran – 0,68. Отрицателните 
стойности на коефициента за три от анали-
зираните дружества вероятно се дължи на 
несинхронната търговия, ниската ликвид-
ност, което води до забавяне в отразяване 
на пазарната информация. Оттук получава-
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ме слаба, дори отрицателна корелация, коя-
то не е типична за АДСИЦ спрямо пазарния 
индекс. Един анализатор/оценител няма да 
възприеме като приемлива цена на собстве-
ния капитал от 0,30% на „Болкан Енд Сий 
Пропъртис“ АДСИЦ – Варна. Той би тър-
сил възможност да коригира тази стойност, 
до приемливи нива, чрез добавяне на риско-
ви премии. 

 Подобна корекция не би била не-
обходима ако анализатор/оценител използ-
ва уравнение 13. Цената на собствения ка-
питал е в тесни граници между 10-12%, с 
изключение на „Супер Боровец Пропърти 
Фонд“ АДСИЦ - Варна, която има висока 
волатилност на ROE спрямо SOFIX. Прави 
впечатление, че нивата на цената на собст-
вения капитал са много по приемливи и не 
се различават драстично между отделните 
АДСИЦ. Следователно анализаторите/оце-
нителите няма да им се налага да прибавят 
необосновани рискови премии.

 Емпиричните резултати от изследва-
нето показват, че подходът на Rojo-Ramirez 
et al. (2011a, 2011b) е приложим за българ-
ските условия. Той бе използван, като се 
разгледаха седем АДСИЦ, които се търгу-
ват на БФБ – София АД. Подходът би мо-
гъл да бъде използван от оценители, които 
оценяват активи (инвестиционни имоти) на 
АДСИЦ. Обнадеждени от резултатите би-
хме тествали подхода и върху други друже-
ства, търгувани на БФБ – София АД, така че 
да получим по-убедителни доказателства за 
приложимостта на подхода. 

Заключение
Настоящето изследване е продължение 

на разработките на Kanaryan et al. (2015) и 
Канарян (2016) в търсене на адекватна ме-
тодология за определяне на цената на собст-
вения капитал при използване на приходния 
подход в оценяването на активи в българ-
ските условия. Интересна и приложима е 
идеята на Rojo-Ramirez et al. (2011a, 2011b) 
и Canadas and Rojo-Ramirez (2011) за опре-
деляне на дисконтова норма за целите на 
оценяване на частни компании. Тя е използ-
вана от испанската асоциация по счетовод-
ство и бизнес администрация (AECA) за оп-
ределяне на цената на собствения капитал 
на частни фирми. Моделът беше приложен 
за определяне на цената на собствения ка-
питал на седем дружества със специална ин-
вестиционна, които са част от индекса BG 
REIT. Периодът на анализ на данните бе 
2010 – 2016 година. За сравнимост опреде-
лихме цената на собствения капитал на се-
демте АДСИЦ по класическия Модел за 
оценка на капиталовите активи. 

След направените изчисления по стан-
дартния МОКА получихме изключител-
но ниски, дори и отрицателни стойности на 
бета на компаниите, което доведе и до за-
нижените стойности на цената на собстве-
ния капитал на оценяваните компании за 
изследвания период. При приложението на 
алтернативния подход, т.е. подхода на Rojo-
Ramirez et al. (2011a, 2011b), получаваме по 
адекватни данни, които не са толкова зани-
жени и не е необходимо да се добавят в до-
пълнителни рискови премии, за да се полу-
чи приемлива цена на собствения капитал. 
Тези резултати ни дават основание да про-
дължим с прилагането на модела на Rojo-
Ramirez et al. (2011a, 2011b) при определя-
нето на цената на собствения капитал на 
български дружества от други сектори на 
икономиката.
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Резюме: Настоящото изследване е насо-
чено към представяне и анализиране на тео-
ретичните виждания и постановки на конку-
рентоспособността като цяло и, в частност, 
на банковата конкурентоспособност. Във 
връзка с това е направена и  характеристика 
на системите за оценяване на банковата кон-
курентоспособност – алтернативни индика-
тори, модели и методики.

Ключови думи: банки, конкурентни 
предимства, конкурентоспособност, банкова 
конкурентоспособност, банков пазар

Abstract: The main tasks of this study are 
focuses on outlining some discussion questions 
about the specific nature of banking competi-
tiveness and Characterization of banking com-
petitiveness assessment systems - alternative 
indicators, models and methodologies.

Keywords: banks, competitive advantag-
es, competitiveness, banking competitiveness, 
banking market
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На фона на динамично развиващите се 
социално-икономически отношения в све-
товен мащаб все по-голяма актуалност при-
добиват въпросите, засягащи конкурентос-
пособността и необходимостта от нейното 
повишаване. Тя е многоаспектна и динамич-
на категория, тясно обвързана и обуслове-
на от наличието на конкуренция на пазара. 
Това се предопределя от факта, че прояв-
лението на конкурентоспособността е въз-
можно единствено в конкурентна среда.

В този смисъл разглежданата проблема-
тика е особено актуална, което обуславя не-
обходимостта от по-обстойно изследване и 
разясняване на специфична природа на бан-
ковата конкурентоспособност.

1. Някои дискусионни въпроси относ-
но банковата конкурентоспособност

В икономическата литература са форму-
лирани многобройни интерпретации за кон-
курентоспособността. Най-общо тя може 
да бъде обвързана със способността на да-
ден икономически субект за по-ефективно 
и по-ефикасно използване на разполагаеми-
те ресурси при реализиране на поставените 
цели, която му гарантира надмощие спрямо 
неговите конкуренти.  

Процесът на изследване и оценяване на 
конкурентоспособността е обвързан с реди-
ца трудности, произтичащи от различията в 
характеристиките на субектите, за които се 
прилага. Това предполага насочване на вни-
манието към теоретичните постановки, раз-
искващи равнищата на нейното проявление.  

Според Т. Ненов (2008, с.58) същността 
и съдържанието на конкурентоспособнос-
тта се разкрива на три  нива: 

- на ниво продукти (услуги); 
- на ниво организация (фирма, банка); 
- на ниво национална икономика (страна).
Така се разграничават: 
- конкурентоспособността на продуктите;
- конкурентоспособността на пред-

приятието (банката); 
- конкурентоспособността на страна-

та (Ненов, 2008).  

В подкрепа на неговото становище е 
и позицията на Г. Маринов (2008). Той из-
следва три равнища на конкурентоспособ-
ност: на продукта, на предприятието; меж-
дународна конкурентоспособност на дадена 
страна. K. Допфър, Дж. Фостър и Дж. Потс 
(2004), от своя страна, насочват вниманието 
към анализиране на икономическите проце-
си и явления на микрониво (предприятие), 
мезониво (сектор,отрасъл) и макрониво 
(страна). Според нас, на база на представе-
ните мнения и съобразно спецификата на 
разглежданата проблематика в разработка-
та, може да бъде очертана следната йерар-
хична структура на конкурентоспособнос-
тта на банковата сфера (Фиг. 1.1.):  

Фиг. 1.1. Йерархична структура на конкурен-
тоспособността на банковата сфера

Конкурентоспособността на банковите 
продукти и услуги се изразява като съвкуп-
ността от качествени и стойностни характе-
ристики на даден продукт или услуга, оси-
гуряващи удовлетворяването на конкретна 
потребност на банковия клиент. Основни 
показатели при оценяването ѝ са качеството 
и цената на предлаганите продукти и услу-
ги. Тя е първото базисно ниво в йерархична-
та структура и е решаващ фактор и предпос-
тавка за постигане конкурентоспособност 
на ниво банка. 

Конкурентоспособността на банката се 
определя като потенциална и реална въз-
можност за ефективна реализация на аку-
мулирания от банката финансов капитал с 
цел удовлетворяване на интересите на бан-
ковите клиенти и акционерите. Тя най-общо 
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се свързва със стремежа на даден участник 
да притежава предимства, които да му оси-
гуряват стабилни позиции спрямо неговите 
конкуренти на банковия пазар.

Конкурентоспособност на банковия 
сектор отразява преимуществата на секто-
ра по повод конкурентния му потенциал за 
постигане на растеж и атрактивно ниво на 
възвръщаемост на инвестициите спрямо 
другите сектори в рамките на националната 
икономика или в световен мащаб. 

Конкурентоспособността на национал-
ната икономика се изразява във възмож-
ността на дадена страна да поддържа високо 
ниво на производителност на осъществя-
ваната стопанска дейност от всички функ-
циониращи бизнес сектори, да осигурява  
устойчиво  нарастване на националните до-
ходи с цел подобряване благосъстоянието на 
населението, както и да създава и поддържа  
благоприятен бизнес климат за привличане 
чуждестранни инвестиции. Тя е комплексен 
показател, определящ мястото на дадената 
страна спрямо нейните конкуренти на меж-
дународния пазар. Включването на конку-
рентоспособността на националната ико-
номика към йерархическата структура на 
конкурентоспособността на банковата сфе-
ра се предопределя от водещата роля на бан-
ковия сектор за постигане на икономически 
растеж и устойчиво развитие на икономиче-
ските системи на отделните страни.

 Обособените равнища на конкурен-
тоспособност на банковата сфера са обвър-
зани в неразривни причинно-следствени 
връзки и зависимости. Но въпреки тяхната 
обусловеност, всяко ниво се характеризира 
с различен обхват на анализ и специфичен 
оценъчен инструментариум. 

В съответствие с предмета и целите на 
статията нашето внимание е насочено към 
въпросите, засягащи изследването и оценя-
ването на конкурентоспособността на ниво 
банка. При разискване на дискусионния въ-
прос относно същността на понятието ”кон-
курентоспособност на банката”  се разглеж-
дат съществуващите теоретични трактовки, 
засягащи, както конкурентоспособността 
на търговската банка, така и конкурентос-

пособността на предприятието. Очертаната 
насока на изследване се обуславя от обстоя-
телството, че в икономическата литерату-
ра равнозначно се употребяват понятията 
„банка” и „банково предприятие”, дефини-
ращи се като „прототип на капиталистиче-
ско предприятие, което потребява различни 
ресурси и се управлява от единни ръковод-
ство (мениджмънт)” (Вачков, 2009, с. 87). 
Банката се определя като банково пред-
приятие в трудовете на проф. П. Стефано-
ва (2000), Зофя Заводска (2004), доц. Р. Ди-
митрова (2011). Според Радков (2004, с. 69)
„Съвременните банки са специфични сто-
пански предприятия, които произвеждат и 
предлагат на пазара специфична „продук-
ция“, която се търси и купува…“. 

В научните публикации относно същ-
ността на конкурентоспособността на пред-
приятието, респ. на банковото предприя-
тие, се извеждат различни определения, но 
все още липсва общоприето виждане за нея. 
Разнородността в теоретичните постановки 
относно характеризирането на изследваната 
категория се базира на следните тези:

Първа теза, при която същността на 
конкурентоспособността се свързва със 
способността на предприятията (банките) 
да предлагат  продукти, чиито параметри 
осигуряват съответния пазарен успех и сил-
ни позиции. Тя се застъпва в трудовете на  
Д. Данаилов, М. Рибов (2003), М. Миронов, 
И. Чобанянева (1997), Т. Ненов, И. Лифиц 
(2001), К. Кларк, Р.Фатхудинов, Д. Эриаш-
вили (2003), В. Хруцкий, С. Прахалад  и  А. 
Юданов, A. Колесников (1998) и др. 

Така например, Д. Данаилов (1999) 
свежда конкурентоспособността на пред-
приятието до конкурентоспособността на 
неговите стоки. Подобно становище споде-
ля и С. Прахалад (1990), който отбелязва, 
че конкурентоспособността на предприя-
тията се корени в атрибута “цена/произво-
дителност” на текущите продукти. М. Ми-
ронов (2004, с.21), от своя страна, определя 
конкурентоспособността на предприятието 
като “способността изгодно да се произвеж-
дат и продават продукти на цена не по-висо-
ка, и качество не по-лошо от всички други 
контрагенти.” .
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Д. Баркон (1991) счита, че в конкурен-
тоспособността на услугите намират отра-
жение в уменията на организациите, въз-
можностите и нивото на маркетинговите 
специалисти. Според автора конкурентоспо-
собността е някаква относително интегрира-
на характеристика, намираща израз в отли-
чителните различия на предлаганите услуги 
от конкурентите, и съответно способства за 
определяне на  привлекателността на по-
следните в лицето на потребителите. 

Според В. Хруцкий (2003) конкурентос-
пособността на банковите услуги се опреде-
ля като възможност за успешна продажба на 
конкретен пазар (регион) в определен пери-
од от време. 

Д. Эриашвили (2003) под конкурен-
тоспособност на търговската банка раз-
бира способността ѝ да предлага услуги, 
удовлетворяващи потребностите на купува-
ча, в необходимото количество на пазара.

Считаме, че високата конкурентоспо-
собност на продуктите и услугите не тряб-
ва да се отъждествява с банковата конкурен-
тоспособност, защото тя би могла да бъде 
резултат и от други показатели на стопан-
ската дейност – ниски цени, високи разхо-
ди за повишаване качеството на продуктите 
и услугите, за стимулиране на продажби-
те (маркетингово стимулиране) и др. Освен 
това свеждането на конкурентоспособнос-
тта на банката само до конкурентоспособ-
ност на продуктите и услугите не винаги 
дава възможност за цялостни сравнения, а 
само по продукти и по пазари.

Втората теза включва становища на 
автори (И. Зулькарнаев (2001), Е. Комптъм, 
Х. Рамасами,1995), които определят конку-
рентоспособността като функция на разме-
ра на пазарния дял на  предприятието (бан-
ката). Според И. Зулькарнаев (2001, с. 24) 
конкурентоспособността на предприяти-
ето (банката) е неговата “интегрална спо-
собност да държи пазарен дял от продукти 
и…да увеличава/намалява този дял, т.е. ос-
вен чрез продуктите, основна роля играе и 
размера (намалението или нарастването) на  
пазарния дял. Подобно становище споделя 
и Е. Комптън (1985), които определя липса-

та на конкурентоспособност като уязвимост 
на една компания от другите компании, чи-
ито нови подобрени или по-евтини проду-
кти могат да намалят нейния пазарен дял. 
Трябва да отбележим, че този показател има 
комплексен характер, тъй като характери-
зира пазарната мощ на предприятието. Той 
е нейно конкурентно предимство, но в не-
достатъчна степен отразява конкурентната 
способност.

Третата теза обхваща гледните точки 
на П. Завьялов, Ю. Донец, Т. Коно, Р. Пейс, 
Е. Стефан, Е. Фигурнов, Т. Адаева, Мюлер, 
Весанко и др., според които акцентът тряб-
ва да бъде поставен върху равнозначност-
та на резултативността и ефективността с 
конкурентоспособността на предприятието 
(банката).  

Р. Пейс и Е. Стефан (1996, с.8-13)счи-
тат, че конкурентоспособността на предпри-
ятието (банката) е неговата способност “да 
остане в бизнеса и да защити своите капи-
тали, да спечели възвръщаемост от тяхното 
инвестиране, и да гарантира работни мес-
та за в бъдеще.”. От гледна точка на П. За-
вялов (1995) и И. Сергеев ()1997, ако тъл-
куваме понятието „конкурентоспособност“ 
във връзка с търговската банка, може да го 
определим като възможност за ефективна 
икономическа дейност и нейното практиче-
ско положение е с цел постигане на печал-
ба в условие на конкурентен пазар. Реали-
зирането на печалба обезпечава вложените 
от банката средства. Нивото на конкурен-
тоспособност на продуктите и услугите се 
явява обобщаващ показател за жизненос-
пособността на търговската банка, нейното 
умение за ефективно използване на финан-
совия, производствения и човешкия (ресур-
сния капитал).

Според нас П. Завялов представя пъл-
ното отражение на същността на конкурен-
тоспособността на търговската банка, като 
правилно отбелязва, че даденото понятие 
е отражение на ефективната практическа 
дейност в почти всички области на иконо-
мическия субект. Но същевременно трябва 
да подчертаем, че конкурентоспособността 
е динамична категория, ориентирана към 
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устойчив успех на предприятието, като ней-
на важна характеристика е способността 
на последното своевременно да се адапти-
ра към променящата се среда чрез усъвър-
шенстване и иновации. А тези аспекти на 
разглежданата категория не могат да бъдат 
оценени само с резултатите и ефективност-
та от  дейността на предприятието.

Направеният критичен анализ ни дава 
основание да направим извода, че  обединя-
ването на дефинициите за конкурентоспо-
собност на предприятието (банката) от три-
те тези в обща теоретична постановка ще 
очертае по-ясна насока при изследването на 
нейната същност.   

От това следва, че за да бъде конкурен-
тоспособна една банка, тя трябва да превъз-
хожда останалите участници на банковия 
пазар най-малко по три критерия: качест-
вен продукт, пазарен дял и високо ниво на 
ефективност при осъществяване на банко-
вата дейност.  Но също така трябва да се 
вземат под внимание вътрешнобанкова спо-
собност за адаптивност към постоянно про-
менящата се среда, възможностите за обно-
вяване и усъвършенстване на продуктова 
структура, както и разработването и прила-
гането на правилна управленска стратегия в 
съответствие с изискванията на конкурент-
ната среда.

В обобщение на гореизложеното за це-
лите на настоящата разработка под поняти-
ето „конкурентоспособност на банка” ще се 
разбира: способността на банката да осъ-
ществява банковата дейност, гарантираща 
оптимално удовлетворяване на потребно-
стите и интересите на банковите клиенти 
посредством предимствата в качествените и 
количествените параметри на предлаганите 
банкови продукти и услуги; разширяване на 
пазарните дялове в условията на конкурен-
та среда; постигане и поддържане на непре-
къснат темп на прираст на икономическите 
резултати в дългосрочен план; осъществя-
ване на иновационна дейност; адекватна ре-
акция и своевременна адаптация при проме-
ни в пазарната конюнктура. 

На тази основа бихме могли да изведем 
следните ключови фактори, влияещи върху 
конкурентоспособността на банката: 

- качеството на предлаганите проду-
кти и услуги;

- цената на предлаганите продукти и 
услуги;

- ресурсния потенциал на банката 
(човешки ресурси);

- завоюваните пазарни позиции;
- разработването и поддържането на 

конкурентни предимства (силните страни, с 
който банката превъзхожда конкурентите);

- постигането на висока производи-
телност, нарастване на доходите и подобря-
ване на жизнения стандарт;

- адаптивността на банката към про-
менящите се условия на пазарната среда;

- развитие на съвременните комуни-
кационни технологии;

- способността за непрекъснато обно-
вяване и възприемане на новости;

- устойчивост на резултатите от 
дейността.

2. Системи за оценяване на банкова-
та конкурентоспособност – алтернативни 
индикатори, модели и методики

Индикаторите са основна характерис-
тика на организацията, по която се съди за 
нейната конкурентоспособност – те са коли-
чествените вектори, по които се преценява 
конкурентоспособността.

Правилното определение на индикато-
рите за конкурентоспособност на предприя-
тието (банката) е от решаващо значение, по-
ради следните причини:

- чрез тях се измерва 
конкурентоспособността;

- те дават насоки на мениджърите при 
разработване на фирмени стратегии за подо-
бряване на конкурентоспособността;

- показват тези аспекти от дейността 
на предприятието (банката), подобряването 
на които ще доведе до трайно предимство 
пред конкурентите.

В икономическата литература, вслед-
ствие на многообразните мнения относ-
но същността на конкурентоспособнос-
тта, има застъпени различни тези относно 
броя и състава на индикаторите за оценка 
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на конкурентоспособност на предприятие-
то (банката). 

Една част от авторите (Д. Макки (1989), 
П. Вараджаран (1989), и Прйид (1989), 
А. Джутсън (1990), Р. Каплан и Д. Нор-
тън (1992) и др.  препоръчват използване-
то на голям брой индикатори за измерване 
на конкурентоспособността с цел постига-
не на възможно най-пълната ѝ характерис-
тика. Основен недостатък тук е затрудне-
нието при практическото приложение на 
индикаторите.

Други автори (Д. Бесанко (1996), А. Ку-
мар, Р. Джакопсън, Дж. Уоринг, М. Портър 
и т.н. в своите разработки формулират иде-
ята  за разработване на обобщаващ  инди-
катор, с които да се прави оценка на кон-
курентоспособността на предприятието. 
Поради комплексния характер на конкурен-
тоспособността, използването на такъв кри-
терий значително би намалил точността на 
оценките.

  Ние считаме, че при определяне 
броя на индикаторите за конкурентоспособ-
ност на предприятието (банката) следва да 
се търси компромисен вариант между две-
те становища, т.е. да се определят няколко 
значими, но ограничен брой индикатори. По 
този начин се улеснява практическото им 
приложение и се постига  сравнително точ-
на оценка на  конкурентоспособността.

В икономическата литература няма 
единно мнение за състава на индикаторите 
за конкурентоспособност на предприятието 
(банката). В тази връзка ще обособим раз-
личните гледни точки на изследователите в 
две основни тези. 

           Първата теза включва крите-
рии, изведени на база на отъждествяването 
на конкурентоспособност на предприятия-
та с конкурентоспособността на продуктите 
(представители на това схващане са Т. Не-
нов, Д. Данаилов, М. Рибов, Л. Харди, О. Ге-
раскова, Ж. Ламбен, И. Лифиц, В. Белоусов, 
Т. Едмъндс, П. Суон, М. Търгейв, Ю. Битат-
чи, К. Ишикова, П. Кросби, Ю. Джуран, С. 
Блек и Л. Портър и др.).

П. Суон (1992) и М. Търгейв (1992) по-
сочват “качеството на продукта” като най-ва-

жен индикатор. Считаме, че това мнение 
може да бъде прието с известни резерви, 
защото високото качество на продуктите е 
само предпоставка, но не е и достатъчно ус-
ловие за осигуряване на висока конкурен-
тоспособност на предприятието (банката). 

Други автори (М. Лифиц, Д. Данаилов, 
М. Рибов, Л. Харди и др.) доразвиват тази 
теза, използвайки не качеството, а конкурен-
тоспособността на продуктите като индика-
тор на конкурентоспособност на предприя-
тието (банката). Така например Д. Данаилов 
(1999) посочва параметрите за конкурентос-
пособност на продуктите – цена, себестой-
ност, технически възможности на продукта, 
съвместимост с други изделия, дизайн, опа-
ковка.  Трудно може да се приеме, че висо-
ката конкурентоспособност на продукта е 
единственият индикатор за оценка, защото 
тя би могла да е резултат от занижени цени 
или неоправдано големи разходи (за усъвър-
шенстване на продукта, за реклама и др.).

Редица автори (К. Ишикова (1989), П. 
Кросби (1979), Ю. Джуран (1980), С. Блек 
и Л. Портър (1996) и др. обобщават тези два 
индикатора в концепция за повишаване ка-
чеството на цялостната дейност на пред-
приятието, в т.ч. и „тотално управление 
на качеството (Total Quality Management)“ 
(Ишикова,1989).

От представените гледни точки на ав-
торите може да се направи извода, че всич-
ки изведени от тях критерии са обоснова-
ни, но не са достатъчно надеждни, за да се 
направи обстойна и точна оценка на конку-
рентоспособността на предприятието (бан-
ката). Това е така, защото измерването само 
на базата на индикатори, свързани с продук-
товата конкурентоспособност, е с едностра-
нен характер и дава краткотрайни във вре-
мето резултати. 

Втората теза е формулирана на база 
критерии, основаващи се на равнозначност-
та на конкурентоспособността на предпри-
ятията (банките)  с ефективността и резул-
татите от дейността (тази теза се застъпва 
от А. Печенкин, В. Фомин, М. Андерсън, А  
Сохал, А. Рос, Л. Алън, Б. Шарма, Т. Фишър, 
Д. Маккий и пр.). За оценяване на конкурен-
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тоспособността на предприятията (банката)  
в рамките на това становище, като индика-
тори се предлагат разнообразни икономиче-
ски показатели – рентабилност, печалба, па-
зарен дал и др. 

А. Печенкин и В. Фомин (2002, с.104) 
използват като показател “нетната сегаш-
на стойност”, Р. Джакобсън (1990) пред-
лага „рентабилност на активите“, Л. Ален 
(1996) – „производителността на ресурси-
те “, Макки, Д. Вараджаран и Прайд (1989) 
отделят „рентабилност на активите“, „рен-
табилност на собствения капитал“ и „пазар-
ния дял“.

Тук могат да се добавят още много и 
най-различни показатели, оценяващи резул-
тативността от дейността на предприятието 
(банката). Това многообразие от измерители 
e следствие на комплексността на ефектив-
ността и на конкурентоспособността като 
икономически категории. Всички, прилага-
ни от тези учени критерии, оценяват преи-
муществено текущото поведение на пред-
приятието (банките)  и не биха могли да 
бъдат достатъчно надеждна основа за оце-
няване на конкурентоспособност на пред-
приятието в перспектива.

В обобщение на гореизложените две 
тези могат да се изведат следните изводи: 

- двете направления имат противоре-
чив характер;

-  използването на единния самостоя-
телен критерий, намалява точността на по-
лучените оценки;

-  прекомерното многообразие от кри-
терии води до затруднение в практическото 
им приложение;

- оценяват текущата конкурентоспо-
собност на предприятието (банките).

Според нас най-правилния подход при 
оценката на конкурентоспособността на 
предприятията (банките) е комбинирани-
ят. Колкото повече, но правилно определе-
ни индикатори бъдат взети под внимание 
от мениджърите, толкова по-обоснована и 
точна би била оценката на конкурентоспо-
собността на предприятието, в следствие на 
което ще могат да се разработят и по-пре-
цизни  бъдещи стратегии.

В специализираната икономическа ли-
тература, освен разнообразието от крите-
рии, се срещат и различни методи за оценка 
конкурентоспособността на предприятия-
та (банките). Тези методи са обект на вни-
мание в разработките на редица изследова-
тели, които ги класифицират в определени 
групи, съобразно своя възглед и цели. Т. Не-
нов (2003) в това отношение извежда: метод 
на PEST, насочен към анализа на външна-
та макро-среда (политическа, икономиче-
ска, социална и технологична); IND, обхва-
щащ анализа на външната индустриална 
среда; COMP, който се фокусира върху ана-
лиза на петте сили на конкуренцията: съ-
ществуващи конкуренти, нови конкуренти, 
доставчици и други пазарни партньори; CP, 
обхващащ анализа на ключовите фактори, 
определящи конкурентоспособността в от-
расъла; CSF, съсредоточен върху анализа на 
критичните фактори за успех на дадена ор-
ганизация; SWОT, който акцентира върху 
анализа на вътрешните предимства и слабо-
сти и на външните възможности и заплахи, 
позволявайки изграждането на обобщава-
ща оценка на  вътрешната и външната сре-
да на бизнеса; SPA, обхващащ изследването 
на еволюцията в развитието на продуктите и 
фазите на техния жизнен цикъл; RATIO или 
модел на „Дюпон“, чрез който стратегиче-
ските показатели за ефективност се деком-
позират на отделни факторни показатели и 
др. (Ненов, 2008).

М. Велев (2004), от своя страна, пред-
лага обширна категоризация на методи-
те за конкурентоспособност на предприя-
тието (банката)  в контекста на различните 
гледни точки на изследователите, като ги 
класифицира и разделя на групи в зависи-
мост от използваните критерии: традицион-
ни и нетрадиционни методи; количествени 
и качествени методи, статични и динамични 
методи; детерминирани, стохастични и ком-
бинирани методи и др.  

Ние считаме, че класификациите на ме-
тодите за оценка на конкурентоспособност 
на предприятието (банката), направени от Т. 
Ненов и М. Велев, детайлно обхващат и из-
следват основните фактори за пазарния ус-
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пех на предприятията (банката), отговарящи 
на динамиката и особеностите на съвремен-
ния етап на развитие.

В обобщение на посочените методи, ха-
рактеризиращи комплексния характер на 
конкурентоспособността на предприятие-
то (банката)  и нейната оценка, може да се 
твърди, че те са ценен инструмент, както за 
измерване и прогнозиране на конкурентос-
пособността на предприятията (банката), 
така и за вземане на обосновани стратеги-
чески решения от страна на мениджърите.

В специализираната литература се при-
лагат и най-различни модели за измерване 
на нивото на конкурентоспособността на 
предприятията (банката).  Ние ще разгле-
даме моделът на М. Портър за “петте сили 
на конкуренцията”, моделът на ключовите 
фактори за успех на бизнеса и на Р. Каплан 
и Д. Нортън.

Моделът на М. Портър (2010, с. 34) за 
петте сили на конкуренцията, спомага за ди-
агностизиране на състоянието на конкурен-
цията в даден отрасъл и за определяне, как-
то на силните и слабите страни, така и на 
благоприятните възможности и заплахи на 
средата (Виж Фиг. 1.2)

 
 

Фигура 1.2. Модел за анализ на факторите на 
оперативното обкръжение (Модел на петте сили 

на конкуренцията)
Източник: Портър, М. Конкурентна страте-

гия. С., Класика и стил, 2010, с.34
Според този модел силите, движещи конку-
ренцията в един отрасъл, са обособени в пет 
групи:

- Отрасъл и съществуващите конку-
ренти в него – конкурентни взаимоотноше-
ния в бранша.

- Възможност за навлизане на нови 
конкуренти.

- Пазарни партньори.
- Купувачи.
- Промени в предлаганите услуги (по-

ява на субститути).
Следователно от една страна анализът 

на оперативното обкръжение включва ана-
лиз на общата пазарна среда, в който функ-
ционира бизнеса, а от друга страна включва 
анализ на конкурентните сили, които непо-
средствено действат в тази среда.

Моделът на ключовите фактори за ус-
пех на бизнеса е построен на база йерархи-
ята на основните фактори за постигане на 
конкурентни предимства (Ненов, Т. 2008). 
Ключовата роля в този модел играе пазар-
ния дял на предприятието (банката), който 
може да се представи като функция на ня-
колко фактора – качество, цена на проду-
кта, дистрибуция, производствена мощност 
(Виж Фиг. 1.3.).

Фигура 1.3.  Йерархия на факторите на конку-
рентоспособността на предприятието

Източник: Ненов, Т. Управление на конкурентос-
пособността и растежа. ИУ-Варна, 2008, с. 87

Изброените фактори допринасят за за-
дълбочен анализ и оценка на нивото на кон-
курентоспособност на предприятията (бан-
ката), както към определен момент, така и в 
динамика. На тази база по-прецизно се раз-
работва стратегия и се постигат по-точни 
крайни резултати от дейността.
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Моделът на Р. Каплан и Д. Нортън (2000) 
предлага  балансирана система от количест-
вени и качествени показатели, чрез които се 
оценява състоянието и развитието на основ-
ните индикатори на вътрешната и външна-
та  среди на предприятието. Този модел до-
принася за по-ефикасното и по-ефективното 
управление на бизнеса, и съответно до на-
растване на неговата конкурентоспособност. 

В обобщение на разгледаните индикато-
ри, методи и модели за измерване на конку-
рентоспособността на предприятието (бан-
ката)  може да направим следните изводи: 

• Разкриват сложната и многоаспект-
на същност на конкурентоспособността на 
предприятията (банката);

• Влияят се от непрекъснатите проме-
ни в икономическата конюктура.

Оценяването на конкурентоспособност 
на предприятието (банката)  е от съществе-
но значение за предприятието (банката), по-
ради следните причини: 

- определя конкурентното състояние 
на предприятието (банката)  в отрасъла; 

- на нейна основа се анализират сил-
ните и слабите страни на предприятието 
(банката) ; 

- подпомага и анализа на различните 
алтернативни варианти за управленски ре-
шения и способства за разработване (избор) 
на стратегии за развитие. 

Това е възможно при наличие на из-
градена методика да измерване новото на 
конкурентоспособността на предприятие-
то (банката). Методиката е система от раз-
лични по брой и състав индикатори, методи 
и техники за оценка и съответно анализ на 
конкретна проблематика – за нуждите на на-
шата статия това е конкурентоспособността 
на банката (предприятието).

В специализираната литература същест-
вува разнообразие от методики, диференци-
рани според обекта на проучване и целите 
на анализаторите. В методиката за оцен-
ка на конкурентоспособност на предпри-
ятието (банката), разработена от Т. Ненов 
(2008), последният извежда десетте най-ва-
жни факторни и резултативни индикатори, 
характеризиращи, както конкурентния по-

тенциал, така и нивото на постигнатите ре-
зултати на предприятията: мениджмънт, 
маркетинг, персонал, финанси и т.н.  

От друга страна, М. Велев (2009) раз-
работва методиката, обхващаща следната 
система от показатели: набиране на необ-
ходимата информация за изчисляване кон-
курентността на предприятието (банката); 
определяне на стойностите на показатели-
те за оценка на нивото на всеки от критери-
ите; уточняване на балните оценки за все-
ки от показателите, определяне на тегловни 
коефициенти на всички критерии конкурен-
тоспособност на предприятието и т.н. 

Важно за практиката при измерване на 
конкурентоспособността, е критериите и 
показателите да бъдат разработени за точ-
но определен отрасъл – обект на изследване. 

След като анализирахме съществува-
щите компоненти в обхвата на различни 
оценъчни системи на конкурентоспособ-
ност на предприятието (банката), прилагани 
от български и чуждестранни автори, следва 
да посочим и наличните инструментариуми 
за изследване на конкурентоспособността 
на банката – обект на изследване в настоящ-
ия разработка. В научните публикации, пос-
ветени на конкурентоспособността на бан-
ката, няма единно становище за същността 
на тази категория (както беше подчертано в 
първа глава). Това води до различия в мне-
нията относно методите за нейното оценява-
не и за стратегиите за нейното повишаване. 

Преобладаваща част от методики за 
оценка на конкурентоспособността на тър-
говската банка се основават на  американ-
ската система CAMEL (Буздалин, А., А. 
Британишский. Экспертная система анализа 
банков на основе методике  CAMEL (http://
www.buzdalin.ru/text/banks/t2/camel.html); 
Вътев, 2013). Тя е насочена към извърш-
ване на  финансовия анализ на банковата 
дейност на база на следните показатели: C 
(capital adequacy) – показател за достатъч-
ност на капитала, определящ размера на 
собствените средства на банката, необходи-
ми за гаранции на кредиторите, „А“ (asset 
quality) – показател за качеството на активи-
те, определящ степента на риска на активи-
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те, а така също и финансовото въздействие 
на проблемните заеми, „М“ (management) 
– показател за качество на управлението, 
дълбочината и спазването на закони и ин-
струкции, „Е“ (earning) показател за печал-
бата, нейната достатъчност за бъдещето на 
ръста на банката, „L“ (liquidity) – показател 
за ликвидност, определящ достатъчността 
на средствата, които могат бързо да се об-
ръщат в пари. По резултатите от оценката 
банката се отнася към една от следните ка-
тегории: 1 – strong (силна), 2 – satisfactory 
(Удовлетворителна), 3 – fair (посредствена-
та), 4 – (marginal) (критична), 5 – unsatisfac-
tory (неудовлетворителна). 

CAMEL е субективна система, която 
включва изчисляването на повечето от по-
казателите (A, M, L), чиито резултати слу-
жат главно при проверка от надзорните ор-
гани. Нейното приложение не е достатъчно 
за пълното и точно оценяване на конкурен-
тоспособността на банката.

Скорошна публикация в специализира-
но издание  (http//www.profile.ru/forum/forum.
php?item=4414#msg) разглежда методиката 
на В. Кромонов, включваща изчисляване-
то на количествените показатели, които ха-
рактеризират дейността на търговските бан-
ки и имат важно значение при оценяването 
на конкурентоспособността. Според него, 
за да се анализира финансовото състояние 
на банката, е необходимо да се изясни същ-
ността на следните показатели:

- генерален коефициент на надежд-
ност (К1) – изчислява се като съотношение 
на капитала на банката към активите и по-
казва до колко направените рискови вложе-
ния в активи са обезпечени със собствен ка-
питал в случаи на тяхната невъзвръщаемост 
или обезценка;

- коефициент за бърза ликвидност 
(К2) – представлява отношение на лик-
видните активи към краткосрочните задъл-
женията. Показва как банката използва па-
рите на вложителите и каква е възможността 
тя да извърши съответните плащания;

- крос коефициент (К3) – намира се 
като отношение на всички задължения към 
активите и показва каква е степента на ри-

ска, който е допустим да прави банката при 
използване на привлечените средства; 

- генерален коефициент на ликвид-
ността (К4) – отразява отношението на су-
мата на ликвидните активи и средствата по 
фонд задължителни резерви към общите за-
дължения. Характеризира способността на 
банката при наличие на лоши кредити да 
удовлетвори претенциите на кредиторите 
(вложителите);

- коефициент на обезпеченост на ка-
питала (К5) – изчислява се като отношение 
на обезпечения капитал към собствения ка-
питал и показва до колко банката отчита 
процента на инфлацията и каква част от ак-
тивите могат да заемат реалните активи т.е 
недвижимо имущество, ценности и т.н.;

- коефициент на капитализация на пе-
чалбата /К6/– изчислява се като отношение 
на собствен капитал към уставния капитал 
и характеризира ефективността на дейност-
та на банката т.е способността за нараства-
не на собствения капитал за сметка на пе-
чалбата, а не на допълнителната емисия на 
акциите.

Смята се, че една банка е конкурентнос-
пособна, ако посочените показатели при из-
числяването имат най-малко следните стой-
ности: К1 =1; К2=1, К3=3, К4=1, К5=1, 
К6=3.

Подреждането на банките в рейтингов 
списък се прави в три групи, в зависимост 
от размера на активите и надеждността на 
банките. Резултатите от изчисляване на по-
сочените коефициенти показват, че дадено-
то равнище на надеждност на дадена  бан-
ка е обусловено от по-високата ефективност 
на управление в сравнение с основните кон-
куренти, като на първо място под внима-
ние се взема балансираността на структура-
та на активите и пасивите, на второ място 
провежданата по-ефективна политика срав-
нение с основните конкуренти при сравни-
телно по-малка степен на риск. По наше 
мнение, методиката на В. Кромонов непре-
менно притежава достойнства, но има су-
бективен характер – задължително изисква 
участието на банката в рейтингова система, 
чиито параметри са зададени от автора. 
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В разработената от А. Суваров (2001) 
методика относно анализа на финансовото 
състояние на банката, се включват следни-
те количествени показатели: 1. Структурен 
анализ на балансовите отчети; 2. Анализ на 
рентабилността на банката и на отделните 
операции; 3. Анализ на достатъчността на 
капитала; 4. Анализ на кредитния риск; 5. 
Анализ на пазарния риск; 6. Анализ на лик-
видния риск.

А. Захариьян (2004), от своя страна, 
свързва оценяването на банковата конку-
рентоспособността с устойчивостта на  тър-
говската банка. В  разработената от него 
методика, предлага следната група показа-
тели, оценяващи устойчивостта: капиталова 
устойчивост, финанси устойчивост, органи-
зационно - структурна устойчивост, инфор-
мационно - технологическа устойчивост, 
търговска и функционална устойчивост, в 
която се включва и оценката на ефективност 
на предлаганите банкови услуги, степента 
на привлекателност и удовлетвореност на 
клиента.

Трябва да се има в предвид, че оценка-
та на конкурентоспособността на търгов-
ските банки не се състои само в изчислява-
нето на коефициенти, а се свежда до даване 
на експертни мнения за качеството на пред-
лаганите банкови услуги и продукти. Сте-
пента на субективност на прилагане на една 
или друга методика не позволява еднознач-
но да се определи конкурентоспособността 
на оценяваната банка. Оценката на конку-
рентоспособността на търговската банка из-
исква да се вземат под внимание и фактори-
те за качествен анализ. Това са репутацията 
и значимостта на банката, организацион-
ната структура и управлението на кадри-
те, стратегията за нейното развитие, ефек-
тивната кредитна политика, техническата 
осигуреност, структурата на собственици-
те и качеството на мениджърското управле-
ние. Освен посочените вътрешни качестве-
ни фактори върху дейността на банката, а от 
там и върху конкурентоспособността оказ-
ват влияние и външни фактори като: струк-
тура на банковата система, равнище на 
държавното регулиране, правна база и за-

конодателство за осъществяване на банко-
ва дейност.

В тази връзка други значими научни 
разработки, третиращи въпросите за бан-
ковата конкурентоспособност, но с акцент, 
различен от изследваната проблематика (ак-
центиращи върху количествените показате-
ли), са на И. Спицъйн и Я. Спицъйн, Т. Па-
номарев и М. Супрягин, В. Викулав и др.

Според И. Спицъйн и Я. Спицъйн 
(1993), разработването на методика за оцен-
ка на банковата конкурентоспособността, 
следва да се базира на следните системи:

-   Системата на вътрешната отчетност;
- Система за събиране на външна 

информация;
-     Системата на анализ на информацията;
-        Системата на маркетинговите изслед-
вания
Системата на вътрешната отчетност 

трябва да е отражение на обективната ин-
формация за дейността на банката. От ре-
шаващо значение са счетоводната отчет-
ност, статистическата отчетност, отчетност 
за анализ на риска при кредитирането и при 
предоставянето на други банкови продукти, 
отчетност за резултатите от вътрешните из-
следвания, ревизионните актове и справки.

Системата за събиране на външна ин-
формация е свързана с анализ на данни за 
състоянието на финансовия пазар и със спе-
цифичността на факторите на макросредата.

Важно място в системата за събиране на 
външна информация имат събраните данни 
за конкурентите, като дава възможност да се 
анализират конкурентните предимства на 
банките.

Предназначението на системата за ана-
лиз на информацията се състои в обработ-
ка на наличните данни, което позволява да 
се правят съответните изводи в рамките на 
изследваните на финансовия пазар на бан-
ковите услуги и продукти. Системата за 
анализ на информацията включва статисти-
чески методи, методите на средните вели-
чини, методите на относителните величини, 
индексния метод, методите на математиче-
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ските модели и др., засягащи различни ас-
пекти от дейността на банката. 

Чрез системата за маркетинговите из-
следвания се определя конкретната ситуа-
ция, при която ръководството не може из-
цяло да разчита на системата за вътрешна 
отчетност и системата за събиране на външ-
на информация. Особеностите на прилага-
нето на маркетинговата информация, а така 
също и преследваните цели от търговска-
та банка обуславя различията в методите за 
оценка на дейността й. 

Съгласно методиката на И. Спицъйн и 
Я. Спицъйн (1993, с.266) при оценяването 
на конкурентоспособността на търговската 
банка е необходимо да се съпостави място-
то, което тя заема на пазара с това на дру-
гите конкуриращи банки. Подобно съпоста-
вяне се осъществява на базата на следните 
критерии:

- абсолютен дял на пазара; 
- относителен дял на пазара;
- тенденция за дял на пазара;
- относителна доходност;
- относително качество на услугата;
- относителна стойност на услугата;
- въвеждане на нови услуги;
- концентрация на клиентите;
- относителна рентабилност на капитала.
Абсолютният дял на пазара, който има 

търговската банка, позволява да се изчисли 
общата стойност на банковите активи т.е. 
капацитета на пазара на банкови услуги и 
продукти, след което да се определи и абсо-
лютния дял на пазара заеман от останалите 
конкуренти.

Относителният дял на пазара се опре-
деля по отношение на балансовото число 
на всяка банка към общия дял на останали-
те конкуренти в резултат, на което се пра-
ви сравнителен анализ между заемания аб-
солютен и относителен дял на всяка банка. 

Тенденция за дял на пазара е показа-
тел, характеризиращ относителния дял на 
продажбите на банковите продукти на все-
ки разглеждан конкурент в общия обем на 
продажбите. Растежът на пазарния дял на 
търговската банка е резултат от качествено-

то обслужване, гъвкавата лихвена полити-
ка, задоволяване потребностите на клиенти-
те от различни банкови услуги и продукти. 
Растежът на пазарния дял на конкурентите 
задължава ръководството по отношение на 
търговската банки да предприемат мерки 
за повишаване качеството и оптимизиране 
стойността на банковите услуги и продукти. 
Това е така, тъй като клиентите предпочитат 
търговски банки, които могат да нямат го-
лям дял на пазара, но отделят особено вни-
мание на качеството на обслужване и имат 
гъвкав подход по отношение отпуснатите 
кредити и ценят лоялността на клиентите.

Показателят за доходност на банката, 
изчислен като отношение на печалбата към 
собствения капитал е база за сравняване на 
аналогични показатели на конкуриращите 
се банки и определя решението на клиен-
тите за инвестиране на парични средства в 
конкретна банка. 

От съществено значение при оценка 
конкурентоспособността са следните пока-
затели -  относително качество на услугите 
и относителна стойност на услугите. Оце-
нявайки конкурентоспособността на банки-
те, често тези показатели се обединяват и се 
прилага модифициран подход към оценява-
не пазарните позиции на банката. По такъв 
начин се конкретизират услугите и проду-
ктите на пазара, извършвани от търговска-
та банка, да се направи по-точна оценка на 
мястото, което заема на пазара, а също така 
да се определят нейните конкуренти, пред-
лагащи аналогични услуги и продукти. 
Оценката на сравнителните преимущества 
по качество и цена на оказаните услуги от 
търговските банки се прави по отношение: 
кредитиране, касово обслужване, операции 
с ценни книжа, посредническа дейност и 
т.н. При оценката на качеството на услугите 
и банкови продукти, предлагани от търгов-
ските банки на пазара се взема под внима-
ние видовете и потребителските свойства на 
услугите, условията за предоставянето им, 
равнището на риска при ползването на услу-
гата или продукта, информационното разяс-
няване и консултантското обслужване.
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Въвеждането на нови услуги на паза-
ра от търговската банка и дава предимства 
пред нейните конкуренти. Новите услуги 
въведени от търговската банка са база за съ-
поставяне на видовете и качеството на нови-
те услуги и продукти на всяка банка с анало-
гични на нейните конкуренти.

Концентрацията на клиентите на тър-
говската банка се разглежда от позиция на 
физическо лице и това е отношение на су-
мата депозирани от гражданите към общи-
те задължения на банката и от позиция на 
концентрация на парични средства от кор-
поративните клиенти (фирмите) това е от-
ношение на сумата на кредитите, дадени на 
фирмите към привлечените средства.

Показателят за рентабилност на капита-
ла се изчислява като отношение към собст-
вения капитал към активите. Колкото е 
по-висока рентабилността на капитала, тол-
кова са по-малки възможностите на банка-
та да разполага с кредитен ресурс и обратно.

За разлика от разгледаните до сега ме-
тодики, в които акцентът е поставен само 
върху количествените характеристики на 
банковата дейност за оценяване на банкова-
та конкурентоспособност, методиката на И. 
Спицъйн и Я. Спицъйн обхваща, както ко-
личествените, така и качествените, в част-
ност определя качеството и стойността на 
предлаганите услуги.

Няма точно определени критерии за ка-
чествена оценка и това е недостатък, който 
води до това, че не се отчита качествения ха-
рактер на банковата дейност и по-точно кон-
курентоспособността на  продуктите и ус-
лугите, формираща се от определянето на 
техните качества и стойност. 

Ние считаме, че качествената оцен-
ка за равнището на конкурентоспособнос-
тта трябва да се свежда до анализ на ефек-
тивността на банковите услуги и продукти 
т.е тяхното предпочитане при аналогични 
услуги на конкурентните банки и степен-
та на удовлетворение интересите на кли-
ентите. Оценката на конкурентоспособнос-
тта на услугите е необходимо да се дава не 
общо за всички услуги и продукти, а да се 
анализира всяка услуга и продукт на база 
конкурентите.  

Според В. Викулов (2005) конкурентос-
пособността на банковата услуга или про-
дукт е комплексен метод за работа на бан-
ката с клиентите и предполага оценяването 
дейността на търговската банка да отчита 
класификацията на клиентите на физически 
и юридически лица. Подобна класификация 
на клиентите при изследване равнището на 
конкурентоспособността на предлагани-
те услуги позволява да се направи по-точ-
на оценка. Във връзка с това в методиката 
разработена от Т. Пономаревой и М. Супря-
гиной (2005, с. 49) предлагат следната сис-
темата за качествени показатели за оценка 
конкурентоспособността на банковите ус-
луги и продукти, която включва следните 
качествени показатели:

- Пространствени показатели – те ха-
рактеризират „качеството на обкръжаваща-
та среда„ на услугите и по-точно тяхното 
предоставяне;

- Информационни показатели – ха-
рактеризират качеството на информа-
ционното обслужване и информационната 
осигуреност;

- Професионални показатели – харак-
теризират качеството на персонала, свежда-
що се до нивото на обслужване и умението 
да се предоставят банкови услуги и проду-
кти от персонала;

- Показатели на изискванията (пре-
тенциите) – които могат да се използват, от 
една страна, да се направи оценка на изпъл-
нението на база точкова система от 1-3, а от 
друга - като независима група от показате-
ли, като се използва система за събиране и 
обработка на информация за мнения и пре-
тенции на клиента. Въз основа на характе-
ристиките на показателите, разработени от 
авторите се попълва анкета, а след това в съ-
ответствие с оценъчната система се поста-
вят точки, така се определя нивото на кон-
курентоспособност на банковите услуги. 

От направената характеристика на сис-
темите и методите за оценка конкурентос-
пособността на търговските банки могат да 
се направят следните изводи:

- значителна част от прилаганите в 
практиката  методи за оценка конкурентос-
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пособността на търговските банки свеждат 
оценката до използването на количествени 
показатели, без да се отчитат качествените. 
Това не винаги дава обективен анализ на ре-
зултатите от банковата дейност; 

- част от методиките използват данни 
за един период от време и така те разкриват 
текущото финансовото състояние на банки-
те, но не дават представа за ефективността 
на тяхната дейност, а от там – на конкурен-
тоспособността в динамика; 

- не винаги методиките за оценка кон-
курентоспособността на банките могат да 
се приложат за всички търговски банки.

- повечето методики се основават на 
оценяване на едни или други страни от дей-
ността банките на базата на количествени 
показатели, без да се отчитат качествени 
показатели;

- когато се използват качествени по-
казатели, това често се свързва с прилагане-
то на метода на експертната оценка (напри-
мер провеждането на анкетни проучвания 
под формата на въпроси и отговори), което 
им предава донякъде субективен характер;

- някои методики изхождат предимно 
от информация за вътрешното състояние на 
банката, без да отчитат състоянието и изме-
нението на околната среда;

- обхватът на анализираните данни се 
свежда до конкретен период, отразяващ пре-
димно текущото състояние на банката, а не 
развитието на процесите за по-дълъг период 
в динамика – например за няколко последо-
вателни периода;

- не всички модели могат да се из-
ползват от широк кръг пазарни субекти 
(вложители, кредитоис¬катели, инвестито-
ри) най-вече защото тяхното изграждане се 
основават на използването не на официална 
и публично достъпна, а на вътрешна и труд-
нодостъпна информация;

- крайният резултат от анализа не ви-
наги се свежда до използването на един ин-
тегрален или синтезиран показател, даващ 
комплексна оценка конкурентоспособнос-
тта на банката, който да позволява сравнява-
нето му с този на други банки-конкуренти.

Заключение
Конкурентоспособността най-често 

се свързва със способността на търговска-
та банка да поддържа конкурентни предим-
ства. Конкурентните предимства, от една 
страна, дават възможност да се удовлетво-
рят потребностите и изискванията на кли-
ентите, а от друга – банката да реализира 
по-висока печалба спрямо своите конку-
ренти. Конкурентоспособността на банките 
има няколко съществени характеристики, а 
именно: тя е пазарно понятие (характеризи-
ра пазарните позиции на дадена банка спря-
мо своите конкуренти); има комплексен ха-
рактер (в нея се фокусират възможностите 
за  използване на разполагаемия разнороден 
потенциал на банката – организационен, 
финансов, кадрови и административен); тя 
е относително понятие (може да се опреде-
ли количествено преди всичко чрез сравня-
ването на състоянието и резултатите от дей-
ността на една банка спрямо други, с които 
тя може да бъде съпоставена); има динами-
чен характер (не е постоянна величина, а 
може непрекъснато да се променя във вре-
мето); равнището на конкурентоспособност 
на определена банка представлява интерес 
не само за вътрешния ѝ мениджмънт, но и 
за редица външни субекти (клиенти, инвес-
титори, вложители, акционери, рейтингови 
агенции); конкурентоспособността се раз-
глежда на различни равнища: на ниво бан-
кови продукти/услуги; на ниво банка като 
цяло; на ниво банкова система на страната.

Чрез оценяване на текущата или бъде-
щата конкурентоспособност на кредитните 
институции външните пазарни субекти се 
стремят да направят удачен избор на банка 
и да определят целесъобразността и перс-
пективите за евентуални взаимоотношения 
с нея.
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Резюме: Темата не е нито нова, нито е ня-
какво изключение за съвременния икономи-
чески живот, а видно от въведението отдав-
на се използва умишлено или не в световен 
мащаб и в национален. Статията акцентира 
на различните определения за измами и зло-
употреби, както и на възможните такива сре-
щани във финансовите отчети. Отделено е 
място на евентуалните мотиви за тяхното из-

вършване, както и ролята на  вътрешния одит 
за предотвратяването им. Налице  са и евен-
туални действия и подходи за тяхното нама-
ляване, както и препоръки за законодателно 
им ограничаване.

Ключови думи: измами, злоупотреби, 
финансов отчет, контрол, одит.

Abstract: The subject is neither new nor an 
exception to modern economic life, and as seen 
in the introduction, it has long been used inten-
tionally or not on a global scale and national-
ly. The article focuses on the different defini-
tions of fraud and abuse as well as the possible 
definitions in the financial statements. There is 
a place for the possible motives for doing them, 

as well as the role of the internal audit to pre-
vent them. There are also possible actions and 
approaches for their reduction, as well as rec-
ommendations for their legislative restriction. 

Keywords: fraud, abuse, financial report, 
control, audit.
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През последните години с все по-особе-
на острота се налага проблемът с верност-
та и истинността на финансовата отчетност 
/ ГФО2 / на  организациите, както от пуб-
личният сектор /ПС/, така и от непублич-
ния, които в последствие се оказват „невер-
ни”, независимо , че за заверени от сериозни 
одиторски компании. Пример за това са се-
рията от финансови скандали в началото на 
XXIви век, свързани със счетоводни изма-
ми в компании като Енрон, Пармалат, Уър-
лдком, КТБ у нас до известна степен и др.

Къде е мястото на одиторите /външни 
и вътрешни/ при тези финансови скандали: 
основният упрек е отправен към външните 
одитори, които носят отговорността, че са 
изразили мнение в докладите си, че финан-
совата отчетност на компаниите дават вярна 
и честна представа за имущественото и фи-
нансово състояние, за резултатите дейност-
та и паричните потоци. На заден план оста-
ват вътрешните одитори, чиято отговорност 
е не по-малка. При това има много малко до-
казателства, вътрешните одитори някъде да 
са повдигали въпроси за въвлечените в сче-
товодни скандали корпорации, най-малкото 
защото са подчинени на ръководството им. 
В много от компаниите отделите за вътре-
шен одит са били с „външно осигуряване” 
/outsourcing/ на услугата, както  например 
Енрон, като  компания извършваща услуга 
по вътрешен одит е и външен одитор, като 
ползват едни и същи офиси, ресурси и т.н., с 
което е нарушена е независимостта и обек-
тивността на вътрешните одитори. 

Вътрешните одитори имат сериозна 
роля и отговорност за оценката и спомагат 
за подобряване на процесите на управление 
на риска, контрола и управлението в орга-
низацията, което допринася за добавянето 
на стойност и подобряване на дейността на 
организацията. Всички големи финансови 
скандали са свързани с измама във финан-
совите отчети – дали чрез „творческо осче-
товодяване”, извънбалансово осчетоводя-
ване или по друг начин, което не би могло 
да стане без участието на ръководството на 
компаниите. Това още повече усложнява ра-
ботата на одиторите /външни и вътрешни/ и 

повишава отговорността им към държавни 
органи, финансови институции, инвестито-
ри и към обществото като цяло.

В тази посока, под “вътрешен одит”  
според Института на вътрешните одитори 
/ИВОБ/, се разбира независима и обектив-
на, осигурителна и консултантска дейност, 
предназначена да допринася за добавянето 
на стойност и подобряване дейността на ор-
ганизацията. Той помага на организацията 
да постигне целите си чрез прилагането на 
систематичен и дисциплиниран подход за 
оценяване и подобряване на ефективността 
на процесите за управление на риска, кон-
трол и управление.

Това е една независима функция на оце-
няване, установена в една организация като 
услуга към организацията за да се проучват 
и оценяват нейните дейности.

Вътрешният одит се осъществява 
чрез изпълнение на конкретни одитни ан-
гажименти за даване на увереност или 
консултиране.

Одитният ангажимент за даване на уве-
реност се изразява в предоставяне на обек-
тивна оценка на доказателствата от вътреш-
ния одитор с цел да се предостави независи-
мо мнение или извод относно процес, сис-
тема или друг обект на одита (Закон за въ-
трешен одит в публичния сектор). Целта и 
обхвата му се определят от ръководителя на 
вътрешния одит. Той се осъществява чрез: 
одит на системите, одит за съответствие, 
одит на изпълнението, финансов одит, одит 
на информационните системи и технологии 
и преглед на състоянието.

Одитният ангажимент за консултиране 
се изразява в даване на съвет, мнение, обу-
чение и други, предназначени да подобряват 
процесите на управление на риска и контро-
ла, без вътрешният одитор да поема упра-
вленска отговорност за това. Одитният ан-
гажимент за консултиране е  по инициатива 
на ръководителя на организацията (Закон за 
вътрешен одит в публичния сектор).

Вътрешното одитиране може да се раз-
познае като един организационен контрол, 
който функционира чрез измерване и оценка 
на ефективността на другите контроли. Ко-

2   Годишен финансов отчет.
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гато една организация установи свое плани-
ране и след това започне да изпълнява своя 
план чрез дейности, тя трябва да направи 
нещо, за да наблюдава дейностите и да оси-
гури постигането на поставените цели. Тези 
по-нататъшни действия се считат за контро-
ли. Специалната роля на вътрешния одит 
е да се помогне да се измерят и да се оце-
нят тези контроли. Така вътрешните одито-
ри трябва да разбират както своята роля като 
контролна функция, така и природата и об-
хвата на другите видове контроли в органи-
зацията. Следователно съществува извест-
на разлика между системата за финансово 
управление и  контрол на организацията /
СФУК/ и вътрешния одит.

В света съществуват не малко организа-
ции на вътрешните одитори – национални и 
международни. Една от тях е Институтът на 
вътрешните одитори - The IIA Inc  единстве-
ната глобална организация на вътрешните 
одитори, основана през 1941 г. и обединява-
ща над 130 000 професионалисти. В Бълга-
рия това е  Института на вътрешните одито-
ри в България / ИВОБ/. Мисията на ИВОБ е 
да насърчава и подкрепя развитието на въ-
трешния одит и да бъде водещата професио-
нална организация на вътрешните одитори 
в страната, призвана да представя и развива 
теорията и практиката на вътрешния одит. 

Когато говорим за измами или злоупо-
треби, като обект на вътрешния одит, тряб-
ва да си изясним какво е това. Измамата или 
злоупотребата е  целенасочено отклонение 
от нормите за поведение, умишлено извър-
шена с цел облагодеталстване и създава-
не на корупционни практики (Динев, 2015). 
Злоупотребата е възможна, както във облас-
та на финансите, така и като злоупотреба с 
доверие, лоялност, служебно положение и 
др.

Измама имаме и когато е налице:
- неточна приблизителна счетоводна 

оценка, възникваща от недоглеждане или от 
неправилно тълкуване на факти;

- грешка в приложението на счетовод-
ни принципи относно оценяването, призна-
ването, класификацията, представянето или 
оповестяването.

Терминът „измама“ се отнася още и до 
преднамерено действие на едно или пове-
че лица от ръководството, лица, натоваре-
ни с общо управление, служители или трети 
страни, включващо използването на заблу-
да за придобиването на несправедливо или 
незаконно предимство (Закон за финансо-
во управление и контрол в публичния сек-
тор). Въпреки че „измамата“ е широка прав-
на концепция, одиторът се занимава с изма-
ми, които могат да доведат до съществени 
неточности, отклонения и несъответствия в 
отчетността. Одиторите /включително въ-
трешните/ не правят правни определения 
дали действително е била извършена изма-
ма, а само са длъжни да ги отбележат в до-
кладите. Измама, включваща действия на 
един или повече членове на ръководството 
или на лицата, натоварени с общо управле-
ние, се нарича „измама от страна на ръко-
водството“, а измама, включваща действия 
само на служители на предприятието се на-
рича „измама от страна на служител“. И в 
двата случая може да има тайно споразуме-
ние в предприятието и с трети страни извън 
него.

Два типа преднамерени неточности, от-
клонения и несъответствия са съществени 
за одитора, а именно неточности, отклоне-
ния и несъответствия, възникващи в резул-
тат от неистинска финансова отчетност, и 
неточности, отклонения и несъответствия, 
възникващи в резултат на незаконно прис-
вояване на активи.

Неистинска или невярна финансова от-
четност включва преднамерени неточности, 
отклонения и несъответствия, включител-
но пропуск на суми или оповестявания в от-
четността с цел заблуда на потребителите на 
този финансов отчет. Тя може да се постиг-
не по някои от следния начин:

- манипулация, фалшификация /вклю-
чително подправяне/ или промяна на сче-
товодна документация и данни, или на пър-
вични и вторични документи, на базата на 
които се изготвя финансовият отчет;

- въвеждане в заблуждение относно съ-
бития, сделки или друга съществена инфор-
мация, или преднамереното им пропускане 
във финансовия отчет;
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- преднамерено неправилно приложе-
ние на счетоводни принципи, свързани със 
суми, класификация, начин на представяне 
или оповестяване.

Измамата във финансовия отчет често 
включва заобикалянето или пренебрегване-
то от страна на ръководството на контроли, 
които иначе може да изглежда, че работят 
ефективно. Измама може да бъде извършена 
чрез заобикалянето или пренебрегването на 
контролите от страна на ръководството при 
използване на техники като:

- отразяване на фиктивни записвания в 
счетоводните регистри, особено към края на 
отчетния период с цел манипулиране на ре-
зултатите от дейността или за постигане на 
други цели;

- неправилно коригиране на предполо-
жения и промяна на преценки, използва-
ни за приблизителната оценка на салда по 
сметки;

- пропускане, предварително признава-
не или отлагане на признаването на съби-
тия и сделки във финансовия отчет, които са 
възникнали през отчетния период;

- прикриване или неоповестяване на 
факти, които биха могли да се отразят върху 
сумите, представени във финансовия отчет;

- ангажиране със сложни сделки и опе-
рации, които са структурирани с цел не-
подходящо представяне на финансовото 
състояние или финансовите резултати на 
предприятието;

- променяне на документацията и усло-
вията, свързани със съществени и необичай-
ни сделки и операции.

Неистинската финансова отчетност 
може да бъде причинена от усилията на ръ-
ководството за управление на печалбите 
с цел заблуда на потребителите на финан-
совия отчет като се повлияе върху тяхнота 
представа за постигнатите резултати и рен-
табилност на предприятието. Това управле-
ние на печалбите може да започне с дреб-
ни действия или неподходяща корекция на 
предположения и промени в преценките от 
страна на ръководството. Натискът и моти-
вацията може да доведат до разрастване на 
тези действия до степен, при която те водят 

до невярна финансова отчетност. Подобна 
ситуация може да възникне, когато поради 
натиск да се удовлетворят пазарните очак-
вания или желание да се получи максимал-
но възнаграждение, базирано на постигна-
тите резултати, ръководството преднамере-
но заема позиции, които водят до невярна 
финансова отчетност чрез съществени не-
точности, отклонения и несъответствия във 
финансовия отчет. В други предприятия ръ-
ководството може да е мотивирано да нама-
ли печалбата със съществена сума, за да све-
де до минимум данъците, или пък да увели-
чи печалбата за обезпечаване получаването 
на финансиране от банка.

Незаконното присвояване на активи 
включва кражба на активите на предприяти-
ето и често се извършва от служители при 
относително малки и несъществени суми. 
То обаче може да включва и ръководството, 
което обикновено има повече възможнос-
ти за прикриване или укриване на незакон-
ното присвояване по начини, трудни за раз-
криване. Незаконното присвояване на акти-
ви може да бъде извършено по редица начи-
ни, включително:

- Присвояване на постъпления /напри-
мер присвояване на събраните вземания или 
отклоняване на постъпления от отписани 
сметки в лични банкови сметки/.

-Кражба на физически активи или инте-
лектуална собственост /например кражба на 
материални запаси за лична употреба или за 
продажба, кражба на скрап за препродажба, 
договаряне  за разкриване на технологични 
данни срещу плащане/.

- Заплащане от страна на предприятие-
то за стоки и услуги, които не са получени 
/например плащания на фиктивни достав-
чици, комисиони, платени от доставчици на 
представителите по снабдяването на пред-
приятието в замяна на увеличение на цени-
те, плащания на фиктивни служители/.

- Използване на активите на предпри-
ятието за лични потребности /например, 
ползване на активите  като обезпечение по 
личен заем или заем на свързано лице/.

Незаконното присвояване на активи 
често се съпътства от фалшиви или подвеж-
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дащи книжа или документи, целящи при-
криване на факта, че активите липсват или 
са предоставени като обезпечение без под-
ходящо одобрение.

Измамата включва мотивацията или на-
тиска за извършването, усетената възмож-
ност за извършването и определена органи-
зация за улесняване извършването на това 
действие. Лицата могат да бъдат мотивира-
ни да присвояват незаконно активи, напри-
мер, поради това, че живеят над възмож-
ностите, които им позволяват техните дохо-
ди. Ръководството може да изготви фалши-
фицирани или подправени финансови отче-
ти, тъй като се намира под натиск от стра-
на на източници, външни или вътрешни за 
предприятието, за да постигне очаквани /
много често нереалистични/ цели по отно-
шение на печалбите – особено когато после-
диците за ръководството при неизпълнение 
на финансовите цели са съществени. Доло-
вена възможност за невярна финансова от-
четност или незаконно присвояване на ак-
тиви може да съществува, когато едно лице 
вярва, че вътрешният контрол може да бъде 
пренебрегнат, например, когато лицето е на 
отговорна длъжност или познава специфич-
ните слабости в системата за вътрешен кон-
трол. Определени лица могат да са в състоя-
ние да улеснят извършването на действие за 
измама. Някои  притежават отношение, ха-
рактер или етични ценности, които им поз-
воляват съзнателно и преднамерено да из-
вършат нечестно действие. Но дори и чест-
ни хора могат да извършат измама в среда, 
която им оказва голям натиск.

Измамите в отчетността, насочени към 
„подобряване на финансовото състояние” 
може да се разделят на два вида – качест-
вено и количествено подправяне на данни-
те. Качествените отклонения могат да бъдат 
тенденциозни или неясни означения, подп-
равяне на цифри и др. Обичайно чрез гор-
ните способи се увеличават активите и при-
ходите и/или се намаляват задълженията и 
разходите. Това преувеличаване или нама-
ляване води до увеличаване на нетната пе-
чалба на една акция и до по-стабилна кар-
тина на истинското състояние на предприя-

тието. Измамите могат да са и чрез пропуск 
или невярно представяне на финансовия от-
чет, невярно оповестяване и др. 

Другият вид измами на отчетността в 
посока влошаване на финансовото състоя-
ние на предприятието обикновено са свър-
зани с данъчното облагане и укриване на да-
нъчни задължения /данъчни измами/, пред-
стоящата приватизация или продажба на 
частно предприятие на други юридически 
или физически лица; обявяване на предпри-
ятие в несъстоятелност и др.

Основната отговорност за предотвратя-
ване и разкриване на измами е на лицата, на-
товарени с общото управление и с ръковод-
ството на предприятието. Съответните от-
говорности на лицата, натоварени с общо 
управление, и на ръководството може да ва-
рират в различните предприятия и в отдел-
ните държави. В някои предприятия упра-
вленската структура може да бъде по-не-
формална, като лицата, натоварени с  упра-
вление може да са същите  лица, които са и 
в ръководството на предприятието.

Важно е ръководството, под надзора на 
лицата, натоварени с общо управление, сил-
но да подчертава важността на предотвратя-
ването на измамите, което може да намали 
възможностите за извършването им, както и 
да възпира измамите, което може да възпира 
отделните лица да не извършват измами по-
ради вероятността от тяхното разкриване и 
наказване. Това изисква култура на почтено 
и етично поведение. Такава култура, бази-
рана на стабилни основни ценности, се де-
монстрира от ръководството и от лицата, на-
товарени с общо управление, и представля-
ва основата за служителите относно начина, 
по който предприятието реализира дейност-
та си. Създаването на култура на почтеност 
и етично поведение включва определянето 
на подходящ тон; създаване и поддържане 
на позитивна среда на работното място; на-
емане, обучение и повишаване в йерархията 
на подходящи служители; изискване на пе-
риодично потвърждение от страна на слу-
жителите за техните отговорности, и пред-
приемане на целесъобразни действия в от-
говор на  подозирана измама или на твърде-
ние за измама.
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Отговорност на лицата, натоварени с 
общото управление на предприятието, е да 
гарантират, посредством упражняване на 
надзор върху работата на ръководството, 
че предприятието е установило и поддър-
жа система за вътрешен контрол за осигу-
ряване на разумна степен на сигурност по 
отношение на надеждността на финансова-
та отчетност, ефективността и ефикасност-
та на сделките и операциите и спазване на 
приложимото законодателство и други нор-
мативни разпоредби. Активният надзор от 
страна на лицата, натоварени с общо упра-
вление, може да помогне за препотвържда-
ване на ангажимента на ръководството за 
създаване на култура на почтеност и етич-
но поведение. При упражняването на отго-
ворността за надзор, лицата, натоварени с 
общо управление, разглеждат възможност-
та за заобикаляне от страна на ръководство-
то на контролите или за други неподходя-
щи въздействия върху процеса на финансо-
ва отчетност, като например усилия от стра-
на на ръководството за управление на печал-
бите с цел оказване на влияние върху пред-
ставата на анализаторите относно постигна-
тите от предприятието резултати и неговата 
рентабилност.

Както беше споменато по-горе, одито-
рите / външни и вътрешни/ не правят прав-
ни определения дали действително е била 
извършена измама.

Външният одитор,  одитиращ в съответ-
ствие с Международните одиторски стан-
дарти (МОС), следва да получи разумна сте-
пен на сигурност, че финансовият отчет не 
съдържа съществени неточности, отклоне-
ния и несъответствия, независимо дали се 
дължат на измама или грешка.

Одиторът не може да получи абсолютна 
степен на сигурност, че ще бъдат разкрити 
съществени неточности, отклонения и не-
съответствия във финансовия отчет, поради 
такива фактори като упражняването на пре-
ценка, ползването на тестове, вътрешнопри-
същите ограничения на вътрешния контрол 
и фактът, че голяма част от одиторските до-
казателства, които са на разположение на 
одитора по своята същност са по-скоро убе-
дителни, отколкото убеждаващи.

При придобиването на разумна степен 
на сигурност одиторът запазва отношение 
на професионален скептицизъм през целия 
одит, взема под внимание възможностите за 
пренебрегване на контрола от страна на ръ-
ководството и отчита факта, че одиторски-
те процедури, които са ефективни за разкри-
ване на грешка, може да не са подходящи в 
контекста на идентифицирания риск от съ-
ществени неточности, отклонения и несъо-
тветствия, дължащи се на измама.

Поради характеристиките на измамата 
отношението на професионален скептици-
зъм от страна на одитора е особено важно 
при разглеждане рисковете от съществени 
неточности, отклонения и несъответствия, 
дължащи се на измама. Професионалният 
скептицизъм е отношение, което включва 
поставянето под въпрос и критичната оцен-
ка на одиторските доказателства. Професио-
налният скептицизъм изисква непрекъснато 
поставяне под въпрос на това дали инфор-
мацията и получените одиторски доказател-
ства предполагат, че е възможно да същест-
вуват съществени неточности, отклонения и 
несъответствия, дължащи се на измама.

У нас  регламентация за външен одит  
се съдържа в Закона за независимия финан-
сов одит / ЗНФО-29.11.2016г./ и МОС, как-
то и Закона за сметната палата /СП/ и стан-
дартите на ИНТОСАЙ. Закона за вътрешния 
одит в публичния сектор /ЗВОПС/ и Меж-
дународните стандарти за професионална 
практика по вътрешен одит /МСППВО/ пък 
регламентират вътрешния одит в ПС. За ор-
ганизациите извън тях, в т.н. реален сектор 
няма изрична законова регламентация за въ-
трешен одит. Вътрешният одитор може да 
бъде лице /или звено за ВО3 според мащаба 
на организацията/ назначено на работа в ор-
ганизацията или да бъде външна организа-
ция по договор за извършване на вътрешен 
одит. Прилагането и спазването на МСПП-
ВО4 2120, /както и МОС 240/ от вътрешни-
те одитори в предприятието, е от значение 
като се има предвид специфичната структу-
ра на компанията във връзка с докладването 
от страна на вътрешния одитор на открити 
индикатори за възможна извършена измама. 

3  Вътрешен одит.
4  Международни стандарти за професионална практика по вътрешен одит.
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В повечето случаи вътрешният одитор би 
следвало да докладва на едно ниво по-висо-
ко от това, на което е извършена измамата, а 
ако има съмнения, че в измамата има учас-
тие на лица от ръководството /отговорно за 
изготвяне на отчетите/, тогава следва да се 
докладва на лицата, натоварени с общото 
управление или на одиторския комитет, ако 
има такъв. За пример може да се разгледа 
организация с корпоративна структура, ка-
квато е една компания с регистрирани акции 
към Комисията по ценните книжа на САЩ. 
В компанията има Комитет по одит към Бор-
да на директорите. Комитетът по одит пре-
доставя упълномощаване за извършване на 
вътрешен одит чрез официален документ, 
наречен „харта за одитиране”, който очер-
тава ролята и отговорностите на вътрешния 
одит. Един одитен комитет също така одо-
брява цялостните планове за извършване на 
вътрешен одит за продължаваща дейност по 
време на настоящия момент и след него. Ко-
митетът по одита се състои само от външни 
директори, което му придава независимост 
спрямо ръководството на организацията и 
трябва да бъде съставен от една специално 
квалифицирана група от външни директори. 
И докато външните одитори имат отговор-
ност към Борда на директорите на органи-
зацията да проверяват акуратността и вер-
ността на финансовите отчети, вътрешни-
ят одит има дори по-голяма роля в оценява-
нето на вътрешните контроли по отношение 
на надеждността на финансовото отчитане, 
на ефективността и ефикасността на дейст-
вията и на съответствията на организацията 
спрямо приложимите закони и разпоредби.

Познати са и се прилагат няколко под-
хода и методи от вътрешния одитор за раз-
криване на измамите във  отчетите, като:

-Разграничаване на подхода ”менидж-
мънт на финансовия резултат” от измамата 
чрез финансовите отчети ;

- Познаване на различията между одита 
на финансовите отчети и проверката за из-
мами чрез финансови отчети ;

- Определяне на рисковете от измами 
чрез финансовите отчети ;

- Прилагане на аналитични техники, ин-
тервю, проучване на документи и други.

 При разграничаване на подхода ”ме-
ниджмънт на финансовия резултат” от „из-
мамата чрез финансовите отчети”, общото 
между тях, че и при двата съществува упра-
вленски умисъл и по-конкретно умисъл за 
измама. Агресивният мениджмънт на фи-
нансовия резултат може да включва, а при 
измамата определено съществува умисъл от 
името на мениджмънта да се заблудят по-
требителите на финансовите отчети. Раз-
граничаване на тези два метода би могло да 
се базира и на размера или значимостта на 
стойността, която е използвана при прецен-
ката или прогнозата на мениджмънта.

Предотвратяването на измама се със-
тои в предприемане на действия, насочени 
към възпрепятстване на извършването ѝ или 
ограничаване на последствията от извърш-
ването ѝ. Основният механизъм за предо-
твратяване на измамата е контрола.

Противодействието на измамите чрез 
финансовите отчети е по-сложно отколко-
то при присвояването на и злоупотреби-
те с активи и други видове измами, защо-
то те се извършват от висшето ръководство, 
собствениците и обикновено са с помощта и 
съучастието на одитори, консултанти и ад-
вокати (Динев, 2012)

Следвайки горепосочения принцип за 
триъгълника на измамата /мотив, благопри-
ятна възможност и оправдание/ е логично да 
се противодейства на свързването на всич-
ките три елемента. Това може да стане по 
следните начини:

- Намаляване на натиска за извършване 
на измами чрез финансовите отчети ;

- Намаляване на благоприятните въз-
можности за извършване на измами чрез 
финансовите отчети ;

- Свеждане до минимум на оправдание-
то за извършване на измами чрез финансо-
вите отчети ;

1. Намаляване на натиска за извършва-
не на измами  в  отчетността, става чрез:

- Избягване на поставянето на непости-
жими финансови цели ;

- Избягване на прилагането на прекоме-
рен натиск върху служителите за постигане 
на целите ;
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- Промяна на целите, ако пазарните ус-
ловия го изискват ;

- Осигуряване на факта, че системите за 
стимулиране са честни и не създават твър-
де много стимули за извършване на измама ;

- Обезкуражаване на прекомерните  оч-
аквания от бъдещата стопанска дейност ;

- Отстраняване на оперативни пречки, 
блокиращи  изпълнението на дейността .

2. Намаляване на благоприятните въз-
можности за извършване на измами в  от-
четността, става чрез:

- Поддържане на акуратни и пълни въ-
трешни счетоводни записвания ;

- Внимателно наблюдаване на бизнес 
сделките и междуличностните взаимоотно-
шения на доставчици, клиенти, търговски 
посредници и други, които си взаимодейст-
ват при сделките между финансовите отде-
ли ;

- Създаване на физическа охранителна 
система с цел опазване на фирмените акти-
ви,  готовата продукция, дълготрайните ак-
тиви, паричните средства и други ;

- Разделяне на важните функции меж-
ду служителите и отстраняване на тоталния 
контрол в една област ;

- Поддържане на записвания за персо-
нала включително проверки на миналото на 
новите служители ;

- Стимулиране на взаимоотношени-
ята на ръководство вътре в групите, за да 
се обезпечи изпълнението на счетоводните 
процедури ;

- Създаване на ясни и приложими сче-
товодни процедури без  изключения.

3. Свеждането до минумум на оправда-
нието за извършване на измами в отчетност-
та, става чрез:

- Създаване на етични ценности, осно-
ваващи се на честност ;

- Приемане на политики, които да дефи-
нират кое е неразрешеното поведение по от-
ношение на счетоводството и измамите чрез 
финансовите отчети ;

- Осигуряване на редовно обучение на 
персонала относно осведомяването им за 
непозволеното поведение ;

- Създаване на механизми за конфиден-
циално докладване с цел да бъде докладва-
но за случаи на непозволено поведение ;

- Обявяване на последствията от нару-
шаване на правилата и съответните наказа-
телни мерки ;

- Осигуряване на управленски практи-
ки, които да стимулират честност в счето-
водната област ;

- Информиране на служителите от ръ-
ководството, че честността е приоритет и 
целите не трябва да бъдат постигани чрез 
измама. 

Много често измамите чрез финансо-
вите отчети се извършват от мениджмънта 
често с помощта на счетоводители, одито-
ри, консултанти и адвокати, поради което 
е редно  да се препоръчат и законодателни 
инициативи в следните насоки:

-Счетоводно регулиране чрез конкретни 
счетоводни стандарти относно намаляване-
то на възможностите за „управлението” на 
финансовия резултат, чиято цел и послед-
ствия обикновени са измамите чрез финан-
совите отчети;

- Законодателно регулиране на изисква-
нията към ръководството на предприятието, 
на неговите вътрешни и/или външни оди-
тори и консултанти относно разкриването, 
оповестяването и предотвратяването на из-
мами, свързани с финансовото докладване и 
присвояването  и злоупотребата с активи ;

- Наказателно преследване на всички 
видове извършители на измами ;

- Засилване на обществената реакция 
и нетърпимост към измамите посредством 
възприемане на държавни стратегии и про-
грами относно тяхното разпознаване, раз-
криване, разследване и предотвратяване .

В заключение ролята на вътрешния 
контрол и вътрешен одит, трябва да се за-
силва по отношение на измамите и злоупо-
требите като цяло, и конкретно относно тях-
ното проявление във финансовите отчети.
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Резюме: На базата на анализа на резул-
татите от проведено представително проуч-
ване на български предприятия, са изведени 
основните характеристики на фирмите, кои-
то осъществяват и проявяват интерес към 
търговия със Субсахарска Африка. С цел за-
дълбочаване и конкретизиране на получе-
ните резултати и формулиране на адекватни 
препоръки към бизнеса и държавата са иден-
тифицирани фирми, имащи реални външно-
търговски отношения със страни от региона, 
с които са проведени структурирани дълбо-
чинни интервюта. Изследването представя 

получените резултати, като в първа част на-
кратко е разгледана общата характеристика 
на търговията на България със Субсахарска 
Африка, във втората е представен изведения 
синтетичен профил на българските компа-
нии, търгуващи с региона, а в основната, тре-
та част, са обобщени нагласите и оценките на 
представителите на българския бизнес, изве-
дени в рамките на структурираните дълбо-
чинни интервюта.

Ключови думи: външна търговия, ССА, 
възможности за износ, нагласи на българския 
бизнес

Abstract: The main characteristics of the 
companies carrying out and exhibiting interest 
in trade with Sub-Saharan Africa are identified 
based on the analysis of a representative survey 
of Bulgarian enterprises. In order to deepen and 
streamline the results obtained and to formulate 
adequate recommendations to the companies 
and the government for the future development 
of their policies, a number of companies with 
real trade relations with countries from the re-
gion were identified, with which structured in-
terviews were conducted. The study discusses 

the results obtained – the first section presents 
briefly the general features of Bulgarian trade 
with Sub-Saharan Africa, the second focuses 
on the identified synthetic profile of Bulgari-
an companies trading with the region, while the 
third, main part of the study summarises the at-
titudes and assessments of Bulgarian business 
outlined within the structured interviews. 

Keywords: international trade, SSA, ex-
port opportunities, Bulgarian business attitudes 
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Въведение
През последните години се наблюдава 

тенденция българският износ да разширява 
стойностите си към партньорите с висок дял 
за сметка на намаление на износа към стра-
ните с по-малко присъствие. В условията на 
задълбочаващите се процеси на либерализа-
ция и глобализация насърчаването на външ-
нотърговските отношения е основен стълб на 
държавите в стратегиите им за икономическо 
развитие (Бянова, 2010). Концентрирането на 
външната търговия с една страна или с ико-
номическа общност, какъвто е случаят с Ев-
ропейския съюз, предопределя зависимост 
на българската икономика от икономическа-
та конюнктура на страните партньори, което 
крие висок риск от бързо пренасяне на све-
товните икономически тенденции в нашата 
страна (ИИИ, 2016). Справянето с промените 
във външната среда е свързано с планиране-
то на „буфери“, т.е. със създаването на устой-
чивост в търговията и икономиката, така че те 
да не се влияят от тези промени (Николова, 
2015). Може да се очаква, че стагнацията в ЕС 
ще продължава и вътрешното търсене в Бъл-
гария ще е слабо, което ще задържа растежа 
в българската икономика. Затова растежът ще 
се определя от възможностите за износ, осо-
бено извън ЕС, а в този смисъл всякакви по-
литики за насърчаване на износа са от фунда-
ментално значение за растежа и стабилността 
на икономиката в средносрочна перспектива.

Държавите от Субсахарска Африка при-
добиват все по-сериозно значение във външ-
нотърговските отношения на България, а раз-
витието на търговията с тях има сериозен 
потенциал от гледна точка на възможностите 
на техните пазари за българските фирми. 

Основната цел на настоящото изследва-
не е да бъдат обобщени оценките, нагласите 
и препоръките на българския бизнес, изве-
дени в рамките на структурирани дълбочин-
ни интервюта, проведени с представители 
на български фирми, търгуващи и проявя-
ващи интерес към региона на Субсахарска 
Африка. В първата част е обобщено сегаш-
ното състояние на външнотърговските отно-
шения с държавите от Субсахарска Африка. 
Втората част представя изведения на базата 

на представително проучване на българския 
бизнес синтетичен профил на българските 
компании, търгуващи с региона. В основ-
ната, трета част, са обобщени нагласите и 
оценките на представителите на българския 
бизнес, изведени в рамките на структурира-
ните дълбочинни интервюта.

Обща характеристика на външнотър-
говските отношения на България със Суб-
сахарска Африка

Повишаването на износа и „отваряне-
то“ към нови пазари е възможна алтерна-
тива, която да доведе до стабилизиране на 
добрите позиции във външнотърговския 
обмен, особено в условията на глобализи-
ращи се пазари и засилена международна 
конкуренция. Задълбочаването и разширя-
ването на външнотърговските отношения 
могат да бъдат едновременно ключов фак-
тор за откриване на различни перспективи 
пред българската икономика и катализатор 
за нейното развитие. Във връзка с това Бъл-
гария трябва да потърси възможности за ре-
ализиране на продукцията си не само на ев-
ропейските, но и на други големи пазари 
(Гълъбова и Несторов, 2016). Такива паза-
ри потенциално могат да бъдат страните от 
Субсахарска Африка.

Външноикономическите отношения на 
България с държавите от Африка бележат 
значителен спад след годините на прехода 
към пазарна икономика. Докато през 1984 г. 
делът на търговията на България със субса-
харските страни заема 4,3% от общите тър-
говски потоци, в началото на разглеждания 
период (2003 г.) този дял е едва 0.3%. За пе-
риода 2003-2015 г. делът на търговията на-
раства почти тройно, като през 2013 г. дос-
тига почти 1.1%, а в последните две години 
е 0.83%. При разглеждането на относител-
ните им стойности по-голямо увеличение 
има вносът – от 0.17% през 2003 г. до 0.67% 
през 2015 г., като за 2014 г., когато делът е 
най-висок, той е 0.87%, докато при износа 
нарастването е с 0.51 процентни пункта – 
делът през 2003 г. е 0.49%, а през 2015 г. – 
1.00%, като най-висок е през 2012 г. – 1.62%.
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Общата стойност на търговските пото-
ци между България и държавите от Субса-
харска Африка през възлиза на 409.8 млн. 
евро, като търговията с региона заема едва 
0.8% от общите и 2.3% от извънобщност-
ните търговски потоци на страната (виж 
Фигура 1). През целия период от 2003 до 
2015 г. преобладава износът – за 2015 г. 
стойността му е 233.2 млн. евро, а делът 
от  търговията с държави извън ЕС – 2.8%. 
Вносът е значително по-малко – 177.6 млн. 
евро, 1,9% от извънобщностната търговия 
на България. 

До влизането на България в ЕС  (до 
2007 г. вкл.) търговията със Субсахарска 
Африка е с относително малък обем – малко 
под 50 млн. евро през 2003 и 2004 г. и око-
ло 100 млн. – през 2005-2007 г., като вносът 
и износът имат сходни стойности до 2007 
г., след което се наблюдава сериозен скок в 
експорта – близо 4 пъти само до 2008 г. и 
почти 6 пъти до 2013 г.

 
Фиг. 1. Външна търговия на България със Суб-

сахарска Африка (млн. евро)
Източник: Trade Map, ITC calculations based on 

UN COMTRADE statistics.
При разглеждането на динамиката на 

външната търговия със Субсахарска Афри-
ка трябва да се отбележи и фактът, че гло-
балната финансова криза почти не се отра-
зява негативно върху външната търговия на 
България с региона – през 2009 г. износът 
намалява с 31.6 млн. евро, но вносът се уве-
личава с 16.7 млн., така че общия спад в 
търговските потоци е само с 14.8 млн., кои-
то е едва около 5% от стойността им през 
2008 г. През следващата 2010 г. пък намаля-
ва вносът (с 25.5 млн. евро), за сметка на из-
носа, който се увеличава с 10.3 млн., като по 
този начин спадът в търговските потоци от-
ново е с около 15 млн. евро. През 2011 г. и 

двата показателя растат – вносът минимал-
но (с 0.8 млн.), а износът – с над 50% (108 
млн. евро), като по този начин стойността на 
търговските потоци достига 370.5 млн. евро. 

През 2013 г. стойността на търговията 
е най-висока от целия разглеждан период – 
507.8 млн. евро. Износът е най-много през 
2012 г. – 392.8 млн. евро, а вносът – през 
2014 – 227.5 млн. През последните три го-
дини от периода се наблюдава известен спад 
в търговските потоци – през 2014 г. износът 
намалява почти двойно спрямо предходна-
та година (със 184.5 млн. евро), след което 
пред 2015 г. се увеличава с 59.8 млн. евро, 
докато при вноса спадът е през 2015 спря-
мо 2014 г. (с 39 млн. евро). Така през 2014 
г. общата стойност на търговските потоци е 
401.9 млн., за да достигне до 409.8 млн. през 
2015 г.

Анализът на стоковата структура на 
търговията помага да бъдат определени мо-
делите на предлагане и търсене, както и да 
се идентифицират потенциалните конку-
рентни ниши за българските продукти на 
пазарите в Субсахарска Африка. За да бъде 
оползотворен потенциалът – не само в този 
регион, но и по отношение на външната тър-
говия на България като цяло, правителство-
то трябва да провежда и да подкрепя мерки, 
които могат да помогнат за диверсифицира-
нето на производството и за повишаването 
на добавената стойност (Byanov, 2014).

През 2015 г. в стоковата структура на 
търговията на България със страните от 
Субсахарска Африка през 2015 г. (Eurostat, 
2017) доминират необработени (сурови) ма-
териали, негодни за консумация (37%, 152 
млн. евро), храни и живи животни (27%, 112 
млн. евро) и артикули, класифицирани глав-
но според вида на материала (13%, 54 млн.). 
Водещо място в износа на България също за-
емат необработени (сурови) материали, не-
годни за консумация (39%), следвани от хра-
ни и живи животни (17%), мазнини, масла и 
восъци от животински и растителен произ-
ход (13%), машини, оборудване и превозни 
средства (12%) и артикули, класифицира-
ни главно според вида на материала (10%). 
Вносът пък е почти изцяло концентриран в 
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храни и живи животни (41%), необработени 
(сурови) материали, негодни за консумация 
(34%) и   артикули, класифицирани главно 
според вида на материала (18%).  За 2015 
г. салдото на България е положително във 
всички стокови групи с изключение на хра-
ните (–33 млн. евро), другите преработени 
продукти (–9 млн. евро) и напитките и тю-
тюна (–2 млн. евро), като спрямо предходна-
та година се наблюдава намаление на пасива 
и увеличение на положителното измерение 
за всички останали стокови групи.

През периода 2003-2015 г. се наблюда-
ват сериозни промени в стоковата структу-
ра на търговията. Двете стокови групи, кои-
то през целия период имат сериозно място в 
търговските потоци са необработени матери-
али, негодни за консумация (изкл. горивата) и 
артикули, класифицирани главно според вида 
на материала. Групите машини, оборудване 
и превозни средства и разнообразни готови 
продукти, н.д. имат относително постоянно 
място в търговията – съответно 7-10% и 1-2% 
за годините в периода. При продуктови групи 
храни и живи животни и минерални горива, 
масла и подобни продукти се наблюдават рез-
ки промени в относителния им дял от търгов-
ските потоци за отделни години от периода.

Най-сериозен ръст за целия разглеждан 
период имат групите необработени матери-
али, негодни за консумация (изкл. горивата) 
(148 млн. евро повече през 2015 спрямо 2003 
г.) и храни и живи животни (105 млн. евро), 
следвани от артикули, класифицирани глав-
но според вида на материала (36 млн. евро), 
мазнини, масла и восъци от животински и 
растителен произход (30 млн. евро) и маши-
ни, оборудване и превозни средства (28 млн. 
евро), докато при групи разнообразни гото-
ви продукти, н.д., химични вещества и про-
дукти,  безалкохолни и алкохолни напитки и 
тютюн и минерални горива, масла и подоб-
ни продукти почти няма промяна (нараства-
нето е с 1-5 млн. евро), а при стоки и сдел-
ки, н.д. дори се наблюдава минимален спад 
(1 млн. евро).

Основни търговски партньори на Бълга-
рия сред държавите от Субсахарска Африка 
през 2015 г. са Намибия (86 млн. евро), Ре-

публика Южна Африка (72 млн. евро), Гана 
(50 млн. евро), Еритрея (35 млн. евро), Ети-
опия (35 млн. евро) и Танзания (24 млн. 
евро). Сред другите държави с по-сериозно 
присъствие (с дял от 2-5% от търговията с 
африканските страни от АКТБ) във външна-
та търговия на България през 2013 г. са Мо-
замбик, Джибути, Кот д›Ивоар, Судан, Ниге-
рия, Зимбабве и Уганда. Общо тези държави 
заемат 92% от търговията на България с ре-
гиона (94% от вноса и 90% от износа). Ос-
новни източници на внос са Гана (41 млн. 
евро), следвана от Еритрея (35 млн. евро) и 
Танзания (21 млн. евро), а главни износни 
дестинации – Намибия (84 млн. евро), и Ре-
публика Южна Африка (59 млн. евро).2 Под-
робното изследване на стоковата структу-
ра на търговията на България с основните 
търговски партньори от Субсахарска Афри-
ка  показва, че с малки изключения тя е сла-
бо диверсифицирана. Внасят се ограничено 
количество продукти, почти само суровини, 
като най-голяма е стойността на металите 
(най-вече мед, преработена или не), какао-
то, кафето и тютюна. Износът също е със-
тавен предимно от суровини (горива, мета-
ли и минерали), като може да се отбележи 
като положителен фактът, че при някои от 
държавите, макар и малка като стойности, 
се наблюдава известна разнородност, осо-
бено при износа на машини и оборудване. 
Наличието на много колебания в търговия-
та, някои от които са причинени от внезап-
но появяване, често последвано от внезапно 
спиране още през следващата година на вно-
са или износа на даден продукт за определе-
на държава, е показателно за непостоянната 
търговска политика на българските пред-
приятия спрямо африканските държави.

В момента взаимните контакти между 
България и държавите в Африка на юг от 
Сахара в търговско-икономическата сфера 
се конкретизират предимно в проучване на 
пазарните възможности, обмен на икономи-
ческа информация, делови и бизнес-посе-
щения на представители на български и аф-
рикански фирми, провеждане на двустранни 
бизнес-форуми и т.н. Тези изолирани ини-
циативи обаче не са достатъчни за реализи-

2  За по-пълен и задълбочен анализ на външнотърговските отношения на България с държавите от Субсахарска 
Африка виж Маринов, Е. 2017. Търговски отношения на България с основните партньори от Субсахарска Аф-
рика – тенденции и перспективи. Сп. Икономика 21, 1/2017, с. 96-122. Свищов, ISSN 1314-3123. 
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ране на огромния потенциал за развитие на 
търговските и икономическите отношения 
между България и тези държави, особено от 
гледна точка на възможностите за българ-
ския бизнес. Външната търговия зависи в 
значителна степен от предприемачеството в 
страната, затова е необходимо да бъдат про-
учени фирмите, търгуващи с региона, което 
ще бъде направено в следващите части.

Синтетичен профил на български-
те фирми, търгуващи със Субсахарска 
Африка3

За да бъдат идентифицирани предпри-
ятията, които формират и от които може да 
се очаква да увеличат външната търговия 
на нашата страна с разглеждания регион, за 
първи път в последните няколко десетиле-
тия е проведено емпирично изследване4 на 
компании, които вече търгуват със субса-
харските страни, както и на тези които имат 
намерение да излязат на тези пазари. Из-
следвани са нагласите и опитът на фирмите, 
търгуващи със Субсахарска Африка и про-
явяващи интерес към региона в контекста 
на цялостната външнотърговска дейност на 
българските предприятия, като се анализира 
външнотърговската дейност на българските 
фирми като цяло и след това опитът и потен-
циалът им в Субсахарска Африка. 

От направеното емпирично проучва-
не на нагласите на българския бизнес ста-
ва ясно, че въпреки че към момента реал-
ните търговски отношения на българския 
бизнес с държавите от Субсахарска Афри-
ка са много ограничени, значително повече 
фирми проявяват интерес към региона. Едва 
1.9% от българските фирми са сключвали 
сделки с партньори от тези страни, като по-
ловината от тях имат постоянни търговски 
партньори, а останалите осъществяват ин-
цидентни сделки. Около 15% от компаниите 
биха проявили интерес, но нямат достатъч-
но информация.

От проучването на характеристиките 
на респондентите се вижда, че са налице 
съществени разлики между фирмите, кои-
то осъществяват търговия с държавите, и 
онези, които са заинтересувани от такава. 

Най-сериозни разлики се наблюдават по 
отношение на размера на фирмите – при 
реално търгуващите преобладават едрите 
фирми с висок оборот, докато при заинте-
ресуваните значително по-голям дял имат 
по-дребните фирми (Фигура 2). 

Фиг. 2. Структура на фирмите, осъществяващи 
и проявяващи интерес към търговия с държави-

те от Субсахарска Африка
Интерес към региона проявяват всич-

ки групи фирми – и едрите, които в момен-
та осъществяват по-голяма част от търго-
вията, и средните и малките фирми, които 
имат по-ограничен потенциал за прониква-
не на този пазар. Това налага провеждане на 
обща за всички фирми държавна политика 
за насърчаване и материализиране на този 
интерес.

Различия между предприятията, които 
реално осъществяват търговска дейност, и 
онези, проявяващи интерес, се отчитат и 
по отношение на основната им дейност. Тя 
е концентрирана главно в промишлеността 
и търговията – при търгуващите преобла-
дава промишлеността, а при заинтересува-
ните и онези, които не разполагат с доста-
тъчно информация – търговията. Въпреки 
че са налице определени разлики и между 
вносителите и износителите в отделните 
групи, те отново са концентрирани в тези 
две основни дейности – промишленост и 
търговия. Това, заедно с анализа на стоко-
вата структура на търговията, дава осно-
вание да се направи изводът, че развитие-
то на външната търговия може да се очаква 
именно от страна на фирмите, заети в тези 
два отрасъла.

3  За анализ на всички резултати от представителното проучване на българския бизнес, виж Маринов, Е. и Бобева, Д. 2017. Синтетичен 
профил на българските фирми, търгуващи със Субсахарска Африка. Сп. Икономическа мисъл, 1/2017, София, с. 49-68, ISSN: 0013-2993.
4 Национално представително проучване на българския бизнес в рамките на проект BG051PO001-3.3.06-0053/13.08.2013 „Пови-
шаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес–инженерството за изграждане на икономика, 
основана на знанието (иновациите) и финансите“, проведено през 2015 г. сред 1000 фирми
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При анализа на външнотърговската 
дейност на фирмите, търгуващи и проявя-
ващи интерес към пазари и партньори от 
Субсахарска Африка, ясно се откроява сил-
ният интерес по отношение на възможност-
ите за износ в региона от страна на фирми, 
които към момента не осъществяват никак-
ва външнотърговска дейност. Наред с това 
сред търгуващите и проявяващите интерес 
към търговия с региона преобладават таки-
ва от индустрията, въпреки че този сектор 
е с по-малък дял в общата извадка от тър-
говията, услугите и др. Това може да се от-
чете като положителна нагласа, тъй като оз-
начава, че по отношение на разглеждания 
регион се осъществява и може да се очаква 
разширяването на търговия със стоки с до-
бавена стойност, а не с традиционните су-
ровини. Същевременно фирмите, търгува-
щи със Субсахарска Африка, демонстрират 
по-голяма иновативна насоченост от сред-
ното, макар че дейностите, в които инвести-
рат, не са твърде високо-иновативни.

Като цяло фирмите, осъществяващи 
външнотърговска дейност (особено износи-
телите), отдават по-голямо значение на но-
вите пазари. За много голяма част от търгу-
ващите със Субсахарска Африка значението 
на проникването на нови пазари (особено 
извън Европа) за развитието на тяхната ор-
ганизация е голямо, докато сред проявява-
щите интерес и нямащите достатъчно ин-
формация този дял е доста по-нисък. Трябва 
да се отбележи и високият дял на фирмите, 
търгуващи с региона, смятащи, че биха мог-
ли да увеличат износа си при наличието на 
гарантирани пазари за тях, което би могло 
да бъде подпомогнато от провеждането на 
активна държавна политика за възстановя-
ване на търговските връзки с държавите от 
Субсахарска Африка.

Резюмирана характеристика на фир-
мите, търгуващи със Субсахарска Африка, 
показва, че това са големи и средни ком-
пании, с висок оборот, заети в промишле-
ността, търговията и транспорта и съобще-
нията, търгуващи само със стоки или със 
стоки и услуги. Голяма част от тези фир-
ми виждат възможност за увеличаване на 

своя износ при гарантирани външни паза-
ри, като освен това отдават голямо значе-
ние за развитието си на придобиването на 
нови пазари – както в Европа, така и из-
вън нея. Тези фирми са сравнително ви-
сокоиновативни, но инвестират предимно 
в придобиването на оборудване и софту-
ер. Това са предприятия, които разполагат 
с достатъчен капацитет за самостоятелно 
проучване на възможностите и осъществя-
ване на външнотърговска дейност. Въпре-
ки, че търгуват вече с региона, тези фирми 
също силно усещат липсата на информа-
ция и подкрепа в своята дейност. Основно-
то, което може да бъде направено за увели-
чаване на търговията им със Субсахарска 
Африка, е да се повиши информираността 
относно възможностите и потенциала на 
региона, както и да се предприемат мерки 
за намаляване на риска включително чрез 
схеми и инструменти за застраховане.

Фирмите, проявяващи интерес към ре-
гиона, пък са малки и средни предприятия, с 
нисък или средновисок оборот, заети в тър-
говията и промишлеността, търгуващи само 
със стоки или със стоки и услуги. Малка част 
от тях виждат възможност за увеличаване на 
износа си при гарантирани пазари, но съще-
временно те и не придават голямо значение 
на проникването на нови пазари за развитие-
то на организацията си. Тази група фирми са 
по-високоиновативни от средното, но по-мал-
ко от реално търгуващите, като и те инвести-
рат предимно в придобиването на оборудва-
не и софтуер. За тяхното активното въвличане 
във външнотърговска дейност е необходимо 
при формулирането и прилагането на поли-
тиката за насърчаване на малките и средните 
предприятия да се обърне по-голямо внима-
ние на предприемането на мерки за насърча-
ване на външнотърговската им дейност и за 
повишаване на информираността им относно 
потенциалните пазари, действащите търгов-
ски споразумения (особено преференциални-
те) и конкурентни ниши. Това би спомогнало 
за засилване на търговията както със Субса-
харска Африка, така и изобщо.
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Нагласи и оценки на представители 
на българския бизнес

На базата на анализа на резултатите от 
проведеното представително стратифицира-
но проучване на 1000 български предприя-
тия са изведени основните характеристики 
на фирмите, които осъществяват и проявя-
ват интерес към търговия със Субсахарска 
Африка. С цел задълбочаване и конкрети-
зиране на получените резултати и форму-
лиране на адекватни препоръки към бизне-
са и държавата са идентифицирани фирми, 
имащи реални външнотърговски отношения 
със страни от региона, с които са проведени 
структурирани дълбочинни интервюта.

През периода декември 2016 г. – април 
2017 г. са проведени структурирани интервю-
та с представители на фирми, осъществяващи 
в момента или през последните 5 години, или 
проявяващи активен интерес към търговия с 
държави от Субсахарска Африка.5 

Целта на проведените интервюта 
обхваща: 

• проучване и оценка на нагласите на 
българския бизнес към възможностите и ре-
алните външнотърговски отношения на Бъл-
гария с държавите от Субсахарска Африка; 

• проучване и оценка на нагласите на 
държавната администрация, отговорна за 
отношенията със страните от Субсахарска 
Африка; 

• повишаване на информираността на 
българските фирми относно състоянието, 
тенденциите и потенциалните възможности 
и перспективи пред външнотърговските от-
ношения на България с държавите от Субса-
харска Африка.

Методология на проучването
Структурираните дълбочинни интервю-

тата са проведени по предварително изгот-
вен сценарий със собственици, мениджъри 
или отговорните за външнотърговската дей-
ност и/или отношенията със Субсахарска 
Африка или конкретни търговски партньо-
ри от региона служители на 23 фирми, осъ-
ществяващи в момента или през последни-
те 5 години външнотърговски отношения с 
партньори от субсахарските държави, и 12 

фирми, проявяващи активен интерес към 
търговия с региона. 

Интервютата са с продължителност до 
2 часа и в повечето случаи са проведени на 
работното място на интервюираните. За да 
се запази неформалният характер на ситу-
ацията на интервюто като метод за регис-
триране, беше предпочетено (съгласувано с 
интервюираните) воденето на систематизи-
рани бележки на ръка, резултатите от които 
след това са резюмирани. Основните диску-
тирани теми включват:

• външнотърговска дейност на фир-
мата – характер, място в общата ѝ дейност, 
проблеми и предизвикателства, перспекти-
ви за развитие;

• отношения с партньори от Субса-
харска Африка – място във външно-тър-
говската дейност на фирмата, рискове, про-
блеми и предизвикателства, перспективи за 
развитие;

• държавна политика по отношение 
на външнотърговската дейност и конкретно 
относно тази, свързана със Субсахарска Аф-
рика – има ли отражение върху дейността на 
фирмата, основни проблеми и препоръки.

За целите на анализа в тази част всички 
получени по време на дълбочинните интер-
вюта данни са използвани анонимно, един-
ствено за постигане на резултатите на науч-
ния проект и без комерсиални цели.

Авторът се е ангажирал по никакъв на-
чин да не дава достъп до индивидуалните 
отговори, нито до информация относно кон-
кретната индивидуализация или дейността 
на отделните анкетирани фирми и служите-
ли. При тяхната обработката и при анализа 
по никакъв начин не се представят индиви-
дуални данни.

Съществуващи и потенциални гео-
графски пазари в Субсахарска Африка

Фирмите посочват ограничен кръг дър-
жави, с партньори от които търгуват, като те 
до голяма степен се припокриват с получе-
ните при анализа на състоянието на външ-
нотърговските отношения износни дестина-
ции и източници на внос – Република Южна 
Африка, Етиопия, Мозамбик, Зимбабве, Ни-

5    Интервютата са проведени в рамките на проект „Възможности и перспективи пред външнотърговските отно-
шения на България с държавите от Субсахарска Африка”, финансиран от  „Програмата за подпомагане на младите 
учени в БАН“
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герия, Сомалия, (Южен) Судан, Танзания, 
Гана. Освен страните, които са сред ос-
новните търговски партньори на България, 
фирмите (особено онези, които се интересу-
ват, но все още не търгуват в региона) по-
сочват като държави в Субсахарска Африка, 
към които е насочен интересът им за бъде-
що развитие на външнотърговската дейност 
по-екзотичните и заемащи засега скром-
но място във външнотърговските връзки 
на България Сейшелски и Коморски остро-
ви, Екваториална Гвинея, Конго, както и все 
по-ясно открояващите се като сериозни тър-
говски партньори Еритрея и Кот д’Ивоар. 

Повечето от българските предприятия, 
които поддържат трайни външнотърговски 
отношения с партньори от Субсахарска Аф-
рика, са относително доволни от сегашно-
то състояние на връзките си в региона и не 
търсят разширяване на дейността си в други 
държави, освен тези, с които работят в мо-
мента. Компаниите, които заявяват интерес, 
но все още не осъществяват външнотъргов-
ска дейност, правят проучвания в тесен кръг 
пазари, дефинирани най-вече според кон-
кретната външнотърговска дейност, коя-
то искат да развиват, но общото за всички 
е ограничаването в един до максимум три 
целеви пазара на континента. Тези отгово-
ри ясно показват относителната консерва-
тивност на българските фирми към по-сери-
озното от географска гледна точка развитие 
на дейността им в Субсахарска Африка, кое-
то донякъде може да бъде обяснено с отда-
лечеността, липсата на информация и труд-
ностите при осъществяване на търговска 
дейност в този регион.

Партньори и контрагенти на българ-
ските фирми, които поддържат трайни 
външнотърговски връзки със субсахарски-
те държави, са предимно техните клиенти 
и доставчици в зависимост от конкретната 
дейност. Част от фирмите обаче поддържат 
отношения и с някои институции (нацио-
нални и местни), най-вече с цел получаване 
на информация „от терен“ и осигуряване на 
нужните за осъществяването на дейността 
им сведения и документи. Интересно е да се 
отбележи, че както сред търгуващите, така и 

сред проявяващите интерес български ком-
пании има малък брой, които са установили 
трайни връзки с изследователски институ-
ции, международни организации и консул-
танти и експерти от Субсахарска Африка.

Продукти и конкурентни ниши
При проучване на въпроса каква е 

външнотърговската дейност на фирмите, 
осъществяващи реална търговия с региона 
на Субсахарска Африка, по-голяма част от 
интервюираните заявяват, че търгуват със 
стоки, докато при проявяващите активен ин-
терес към региона фирми преобладават оне-
зи, които биха желали да търгуват с услуги. 
Разпределението на вносители и износите-
ли е относително равномерно както сред ре-
ално търгуващите, така и сред изразилите 
интерес към Субсахарска Африка български 
компании.

Повечето от фирмите-вносители оценя-
ват като висок потенциала на субсахарския 
регион като източник на традиционно тър-
гувани и сега суровини – различни руди и 
техните концентрати; какаови продукти; за-
хар; кафе; чай; тютюн; плодове. При интер-
вютата се очертават и някои продукти с по-
тенциал за внос, които са по-специфични 
– живи цветя; прежди и вълни; природни 
продукти; свързани с производството на ко-
зметика и парфюмерия; вино и дори някои 
преработени изделия (части за определени 
машини, кожени изделия, изделия от естест-
вен каучук и др.).

Към момента по-голяма част от интер-
вюираните компании, които осъществяват 
износ за държавите в региона на Субсахар-
ска Африка, съсредоточават експортната си 
дейност в един или много малко на брой из-
носни продукти. Наред с присъстващите и 
заемащи по-сериозно място в износа суро-
вини (руди, земеделски продукти) и утвър-
дените преработени продукти (например 
касови апарати и акумулатори), някои от 
фирмите търгуват със Субсахарска Афри-
ка и с по-специфични преработени стоки – 
маси за билярд и алеи за боулинг, бенгалски 
огън, части за оптични инструменти, защит-
ни каски, различни видове машини и части 
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за тях (стругове, млекопреработвателни ма-
шини, почистващи и сортировъчни машини 
за селскостопански стоки и др.), алумини-
еви дограма и конструкции и т.н. 

При интервютата се потвърждава и ус-
тановеното при анализа на стоковата струк-
тура на търговските отношения често поя-
вяване и изчезване на конкретни продукти 
от експорта на България. Фирмите обясня-
ват това с невъзможността да се поддържат 
трайни търговски връзки, с икономическа-
та нестабилност в страните от региона – и 
по отношение на доходите, и по отношение 
на валутните курсове и икономическите по-
литики на самите държави, както и с твърде 
непостоянния характер на търсенето. Това е 
и обяснението, което интервюираните фир-
ми-износители дават за слабата продукто-
ва диверсификация. Същевременно въпре-
ки идентифицираните трудности, свързани 
с поддържането на трайни търговски връзки 
с конкретни контрагенти, българските ком-
пании не смятат за нужно да търсят други 
партньори от същата или от друга държава в 
региона. Много от тях просто се отказват от 
търговията с конкретния експортен продукт 
или я пренасочват към по-близките и дос-
тъпни пазари (преди всичко на ЕС и съсед-
ните на България държави), на които обаче 
конкуренцията е по-силна, а възможностите 
за печалби – по-малки. 

Досега в сферата на услугите се осъ-
ществява най-вече внос на туристически 
продукти (все повече български гражда-
ни осъществяват туристически пътувания 
в държави, предимно в Източна и Южна 
Африка – Кения, Танзания, РЮА, Сейшел-
ските острови, Етиопия), но има желание 
и за развитие на износа на такива – пред-
лагане и промотиране на български турис-
тически продукти за граждани на африкан-
ските държави. Други сфери в областта на 
услугите, в които българските фирми виж-
дат потенциални възможности за разви-
тие на външноикономическите отноше-
ния (и то не само като търговия, но и като 
възможности за инвестиции), са информа-
ционните и комуникационните технологии 
и финансовите услуги. Интересно е, че ня-

кои от интервюираните разглеждат Субса-
харска Африка като регион с потенциал за 
инвестиции (най-вече в областта на произ-
водството, строителството и инвестиции в 
рисков капитал). Други обаче вече са за-
почнали да търсят и да се договарят с ин-
веститори от региона за осъществяване 
на инвестиционни проекти там, в т.ч. под 
формата на създаване на смесени друже-
ства за осъществяване на производствени 
и търговски дейности в някои от субсахар-
ските държави (ЮАР и останалите страни 
от SACU, държавите от Източноафрикан-
ската общност, Ангола, Сенегал, Нигерия 
и др.). 

Наред с идентифицираните в рамките 
на структурираните интервюта области спо-
ред информация на БТТП, получена от чле-
нове на палатата, варианти за развитие има 
и във финансовите услуги, енергетиката, 
хранително-вкусовата промишленост и сел-
ското стопанство, минното дело, социални-
те услуги, строителството.

Съотношението на вносителите и изно-
сителите е относително равно, но може да 
се очаква повишаване на дела на услугите в 
търговията със субсахарския регион. 

При почти всички интервюирани обе-
мът и количеството на търговията – внос 
или износ, с партньори от Субсахарска Аф-
рика са незначителни и заемат скромен дял 
в общата външнотърговска дейност на фир-
мата. Много малко сред интервюираните 
фирми разглеждат региона като основен па-
зар за продуктите си или като основен из-
точник на производствени суровини.

Основни проблеми, идентифицирани 
от българските фирми

Основните проблеми, които интервю-
ираните представители на български фир-
ми, търгуващи и проявяващи интерес към 
Субсахарска Африка споделят, че срещат, 
са в няколко насоки, които са представе-
ни според честотата, с която се срещат в 
интервютата: 

• липсата на достатъчно информа-
ция за възможностите, актуалната икономи-
ческа и политическа ситуация в държави-
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те, представляващи интерес, за конкретните 
търговски режими и изисквания при осъ-
ществяването на внос и износ на определе-
ни продукти;

• ограничените възможности за по-
лучаване на такава информация от българ-
ски представители на място и институции в 
България;

• политическата и икономическата нес-
табилност на много от държавите в реги-
она, която е причина за трудното установява-
не на трайни търговски връзки с конкретни 
партньори;

• различната институционална и ад-
министративна култура в отделните субса-
харски държави, която често се проявява в 
наличието на различни и трудни за възпри-
емане правила за осъществяване на външно-
търговска дейност;

• липсата на дипломатически и тър-
говски представителства на България в по-
вечето държави, от които да може да бъде 
получавана правна и административна 
помощ;

• липсата на адекватни финансови ин-
струменти, предлагани от българските (и 
чуждестранни) банки и институции, за под-
помагане на външнотърговската дейност – 
преференциално кредитиране на експортно 
и импортно застраховане, финансиране на 
транспортна и складова логистика, инстру-
менти за споделяне на търговския риск, дър-
жавно субсидиране на износа и вноса на оп-
ределени продукти и др.;

• ниското ниво на езикова грамотност 
в държавите от Субсахарска Африка и на-
ложената от културната специфика делова 
етика, които затрудняват воденето на прего-
вори и дори самото сключване на сделки;

• силната, понякога дори нелоял-
на конкуренция на други фирми, вече при-
състващи (най-вече от старите европей-
ски метрополии) или прилагащи агресивни 
стратегии за навлизане на целевите пазари 
(от Китай, Индия, други африкански стра-
ни и др.);

• високите транспортни разходи, свър-
зани с осъществяването на износ и внос за 

някои държави, особено в Западна и Южна 
Африка;

• недостатъчните възможности за фи-
нансиране на пътувания с цел проучване на 
пазарите (участие в панаири, изложби, сре-
щи с бизнеса в региона).

Трябва да се отбележи, че нито една 
от интервюираните фирми не оценява като 
пречка конкуренцията на други български 
компании, което може да се разглежда как-
то като положителна индикация, така и като 
показателно по отношение на слаборазвита-
та външнотърговска дейност, която българ-
ските компании осъществяват в Субсахар-
ска Африка.

Представителите на българския бизнес 
дават и доста предложения за решаването на 
идентифицираните проблеми, които обаче 
ще бъдат разгледани заедно с препоръките 
им за промяна и подобряване на политика-
та, осъществявана от държавата за насърча-
ване на външнотърговската дейност на бъл-
гарските фирми в Субсахарска Африка.

Причини за загуба на пазарите в 
Африка

За да се получи завършена картина на 
нагласите на фирмите, които най-добре по-
знават пазара на Субсахарска Африка и да 
се направи сравнение с оценката на бизне-
са като цяло, в рамките на структурираните 
интервюта е обсъдено миналото присъствие 
на България на определени пазари на афри-
канския континент, както и това кои според 
фирмите са причините за изчезващото ни 
търговско присъствие в региона, за намале-
лия интерес и от двете страни, или казано 
по-общо, за загубата на българските пазари 
и партньори в Субсахарска Африка. 

Мненията, изказани от българския биз-
нес по време на структурираните интервю-
та относно това кои са причините за загу-
бата на пазарите ни в Субсахарска Африка, 
се припокриват почти напълно с отговори-
те, получени в рамките на представително-
то проучване сред 1000 български фирми 
– липсата на информация относно африкан-
ските пазари, политическата и икономиче-
ската нестабилност в държавите в Африка, 
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последиците от членството на България в 
ЕС (ограниченията пред търговската поли-
тика на страната, наложени от членството и 
отварянето на европейските пазари). 

При интервютата обаче като основна 
причина за загубата на търговски позиции 
в Субсахарска Африка е идентифицирана 
неправилната държавна политика, като са 
посочени различни нейни проявления – за-
криването на дипломатически и търговски 
представителства; продажбата на държав-
ни активи в тези страни; ограничаването на 
възможностите за държавно подпомагане 
на външнотърговската дейност на фирмите; 
желанието за преориентиране на търговията 
към европейските пазари; незабележимото 
участие на България в международната по-
литика по отношение на Африка; липсата на 
кадри; познаващи региона, и дори „съзна-
телното нежелание на администрацията да 
си върши работата“.

Препоръки на българските фирми към 
политиката на държавата

Не на последно място, в рамките на 
структурираните интервюта, представите-
лите на фирмите, осъществяващи в момен-
та или през последните 5 години, или про-
явяващи активен интерес към търговия с 
държави от Субсахарска Африка, изказват 
мнение във връзка с конкретните насоки, в 
които може да бъде променена и подобрена 
политиката на държавата за насърчаване на 
външнотърговската дейност на българските 
компании в Субсахарска Африка. 

Всички интервюирани открояват нуж-
дата от по-добра информираност относно 
пазарите, като предлагат различни алтерна-
тиви за постигането ѝ: 

• публикуване на справки с актуални 
данни и анализи по отношение на двустран-
ните и многостранните търговски отноше-
ния, както и за действащите търговски спо-
годби за повече държави от региона;

• провеждане на редовни информа-
ционни кампании (конференции, семина-
ри, кръгли маси и пр.) от страна на държав-
ните институции (най-вече се споменават 
МИ и БТТП, но също и Агенцията за чуж-

дестранни инвестиции, посолствата и пред-
ставителствата на субсахарските страни в 
България);

• финансиране на участия на българ-
ски фирми в специализирани изложения – 
както световни, така и конкретно регионални;

• организиране на срещи между пред-
ставители на институции и фирми от Бълга-
рия и такива от Субсахарска Африка;

• организиране на срещи между бъл-
гарските компании, работещи и имащи ин-
терес към тези пазари, и между тях и ин-
ституциите, които могат да подпомогнат 
търговската им дейност;

• изработване на редовен бюлетин, 
който да бъде изпращан до заинтересувани-
те фирми, който да съдържа информация от-
носно новите събития, възможностите и раз-
витието на икономическите и политическите 
процеси (не само по отношение на Субсахар-
ска Африка, а като цяло за по-непознатите 
пазари); 

• създаване на специализиран уеб-
сайт или портал, на който да могат да бъдат 
публикувани данни, анализи и новини за ре-
гиона, а участниците на пазарите да могат 
да споделят опит и да търсят партньорства; 
и др.

Сред основните препоръки на бизнеса 
са и различни форми на съдействие от стра-
на на държавата за намиране на потенци-
ални партньори. Тази група препоръки до 
голяма степен се припокрива с предходна-
та, като освен посочените възможни мерки 
за повишаване на информираността на бъл-
гарските компании се предлагат и такива за 
информиране на потенциалните партньори 
относно българските продукти и предлага-
щите ги фирми. Конкретни предложения в 
това отношение са:

• провеждането на промоционални кам-
пании относно конкретни български проду-
кти и производства в релевантни субсахарски 
държави;

• по-широкото информиране на фирми 
от субсахарския регион за събития, органи-
зирани и провеждани от българските инсти-
туции (официални правителствени визити, 
срещи на фирми, търговски промоции);
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• финансиране на участието на кон-
трагенти на български фирми в панаири и 
изложби у нас;

• възстановяване, промотиране и фи-
нансово осигуряване на възможности за сту-
дентски обмен;

• финансиране на посещения на пред-
ставители на българските фирми за провеж-
дане на проучвания и преговори „на терен“ 
и др.

Като основна препоръка, чието изпъл-
нение зависи изцяло от правителствена-
та политика, се очертава и разкриването на 
повече дипломатически и търговски пред-
ставителства на място, с цел да се осигури 
адекватна административна, правна, езико-
ва и техническа помощ на българските фир-
ми в държавите от Субсахарска Африка. В 
някои от интервютата предлага тези пред-
ставителства да се изградят на принципа на 
публично-частното партньорство като в тях 
се използват кадри, връзки, а в някои случаи 
– дори ресурси на български фирми, кои-
то вече познават региона. За решаването на 
проблемите с информираността и осигуря-
ването на търговски партньори някои от ин-
тервюираните предлагат също да се пред-
приемат действия за стимулирането на това 
повече субсахарски държави да имат посол-
ства в България, или поне акредитирани по-
сланици, които физически да се намират в 
нашата страна. 

Интервюираните представители на фир-
мите предлагат много и най-различни по ха-
рактер, начин на осигуряване и степен на 
участие на държавата инструменти за фи-
нансово подпомагане на външнотърговската 
дейност в Субсахарска Африка – от предос-
тавянето от частни банки на преференциал-
но кредитиране (гарантирано от държавата, 
напр. чрез ББР) за експортно и импортно за-
страховане, финансиране на транспортна и 
складова логистика и инструменти за спо-
деляне на търговския риск до създаването 
на целева държавна експортна банка и дър-
жавно субсидиране на износа и вноса на оп-
ределени продукти и др. Почти всички ин-
тервюирани фирми споделят, че оценявайки 
рисковия характер на тези пазари, прилага-

нето на финансови инструменти за миними-
зиране на риска е важен фактор за насърча-
ване на компаниите, които проникват на тях.

Заключение
Направеният анализ на динамиката на 

външната търговия на България с държа-
вите от Субсахарска Африка ясно показва 
нарастващото значение на тези страни във 
външнотърговските отношения на страната 
– стойността на търговията с тях се пови-
шава над 3 пъти по-бързо от тази на общи-
те търговски потоци на България извън ЕС. 
Търговията с тези държави открива пред 
България има сериозен потенциал и от глед-
на точка на увеличаващото се силно поло-
жително салдо на търговията с тях.

Представените наблюдения на базата на 
извършеното емпирично проучване на бъл-
гарския бизнес, заедно с бързия темп на на-
растване на външнотърговските потоци с 
региона и положителното салдо, правят тър-
говията с държавите от Субсахарска Африка 
както привлекателна за българските фирми, 
така и даваща възможност за стимулиране 
на растежа и стабилността на българската 
икономика в средносрочна перспектива.

Резултатите от проведените структури-
рани интервюта потвърждават идентифици-
раните при анализа на географската струк-
тура на търговията съществуващи основни 
пазари, но се открояват и няколко нови таки-
ва, при които може да се очаква увеличаване 
или поява на нови търговски потоци.

Повечето от фирмите имат или търсят 
партньори в една или малко на брой държа-
ви и не възнамеряват да разширяват търгов-
ските си връзки в повече от три страни от 
региона. 

Причините за консервативното „географ-
ско“ поведение на българските компании са 
отдалечеността на пазарите, трудностите при 
осъществяването на търговска дейност в ра-
йона и особено дефицитът на информация, 
свързан до голяма степен с това, че при проуч-
ването и навлизането на пазара основата част 
от българските фирми контактуват предимно 
със своите директни контрагенти в Субса-
харска Африка. 
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Интервюираните представители на 
българския бизнес потвърждават наблюде-
нието, направено при анализа на стокова-
та структура на търговията, че търговията 
е концентрирана в отделни продукти, както 
и че поради различни причини вносът и из-
носът на тези конкретни продукти е непо-
стоянен, в някои случаи дори и само в рам-
ките на една доставка.

Като основни области, в които интер-
вюираните българските компании виждат 
потенциал за бъдещо развитие на външно-
икономическите си връзки със Субсахарска 
Африка, се открояват хранително-вкусовата 
промишленост и селското стопанство, стро-
ителството и енергетиката. 

Като положителен от гледна точка на 
предстоящото въвеждане на реципрочни ре-
жими за либерализация на търговията може 
да се разглежда фактът, че доста голяма част 
от фирмите, които проявяват интерес към 
региона, търсят сред субсахарските държа-
ви пазари за износ на преработени изделия, 
а също и че и сред реално търгуващите, и 
сред заинтересуваните български компании 
има такива, които искат да развиват търго-
вия с услуги в региона.

Респондентите очертават редица про-
блеми, които могат да се обобщят в някол-
ко големи групи:

• политическа и икономическа неста-
билност на много от страните в региона, съ-
четана с различна институционална и адми-
нистративна култура в отделните държави, 
както и със специфична културнообуслове-
на делова етика;

• ограничена информация за пазарите, 
комбинирана с недостатъчни възможности за 
предоставяне на правна, административна и 
друга подкрепа на място поради липса на ди-
пломатически и търговски представителства;

• финансови ограничения – високи 
транспортни разходи и разходи за финанси-
ране на пътувания за проучване на пазарите 
и промоция, съчетани с липсата на адекват-
ни финансови инструменти за насърчаване 
на външнотърговската дейност;

• силна и понякога нелоялна конку-
ренция на фирми от други страни.

При разглеждане на въпроса за отноше-
нията на България със субсахарските държа-
ви в миналото силно критичното отношение 
на респондентите към политиката на държа-
вата към тези страни и техните пазари по-
ставя въпроса за формирането на конкретни 
политики и мерки, аргументи за което мо-
гат да бъдат търсени както в потенциала на 
региона, така и в заявените интерес и наме-
рения на български компании да търгуват с 
партньори от Субсахарска Африка.

В препоръките си почти всички интер-
вюирани се обединяват около това, че дър-
жавната политика трябва да се изразява 
преди всичко в предоставянето на информа-
ционни услуги не само на българските фир-
ми, но и на потенциалните им партньори в 
района, както и в предприемането на амби-
циозни и постоянни действия за налагане на 
българските стоки на пазарите от Субсахар-
ска Африка.

Най-важните препоръки към национал-
ните органи и институции, особено по отно-
шение на възможностите за решаване на ос-
новните идентифицирани проблеми, могат 
да бъдат обобщени в три основни области: 

• подобряване на информираността (на 
българските фирми и на потенциалните им 
партньори); 

• повече дипломатически и търговски 
представителства и публично-частни парт-
ньорства (в страните от региона и в България); 

• финансови инструменти за намаля-
ване на риска и за подкрепа на външнотър-
говската дейност с района.

За да бъде завършен анализът на на-
гласите на българските фирми, които тър-
гуват със страните в Субсахарска Африка, 
ще бъде цитирано мнението на един от ин-
тервюираните: „През последните 27 годи-
ни ние сме загубили почти всички позиции, 
които имахме в края на 80-те на тези пазари. 
Всяка държава, дори и да е малка, се стре-
ми да контролира или поне активно да при-
съства в Африка. Изглежда, че само за нас 
не е интересно – имаме огромни посолства 
в Европа, вместо с част от инвестираните 
в тях финансови и човешки ресурси да се 
опитаме активно с подходящи хора да въз-
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обновим, доколкото е възможно, присъстви-
ето си в тези страни. Колко от работещите 
в българските институции познават Афри-
ка? Има много да се работи по въпроса, а 
потенциалът, който тези страни разкриват 
пред България, включително и за развиване 
на нови конкурентоспособни производства, 
е огромен.“
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Резюме: Направена е оценка на ефек-
та от системата на паричен съвет, въведена 
и поддържана в България от 1997 г., върху 
макроикономическото състояние на иконо-
миката. Оценката се базира на анализ на ико-
номическата теория по този въпрос, както и 
на емпирични наблюдения за ролята на па-
ричния съвет в България при наличието на 
макроикономически сътресения и външ-
ни шокове. Въз основа на направените изво-
ди относно процикличния характер на тази 

система и силната ѝ консервативност са раз-
работени три сценария за бъдещето на сис-
темата на паричния съвет в България – ре-
алистичен, оптимистичен и песимистичен. 
Очертани са основните предпоставки за реа-
лизирането на всеки един от тях, както и ри-
сковете, които ги съпътстват. 

 Ключови думи: паричен съвет; макро-
икономическа стабилност; икономически рас-
теж; инфлация; гъвкавост.

Abstract: The currency board system that 
has been introduced and sustained in Bulgaria 
since 1997 is assessed on the basis of its impact 
on the macroeconomic conditions in the coun-
try. The assessment is founded on the theoret-
ical advancements on the topic and on the em-
pirical observations on the role of the currency 
board in Bulgaria when macroeconomic crises 
and external shocks occur. The conclusions for 

the procyclical and conservative nature of the 
system are the basis of development of three 
scenarios for the future of the currency board in 
Bulgaria – a realistic, an optimistic and a pessi-
mistic one. The main prerequisites for their im-
plementation are outlined. The associated risks 
are stated.  

 Keywords: currency board, macroeco-
nomic stability, growth; inflation; flexibility
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Съвременната международна валут-
на система се характеризира с управлявано 
плаващи валутни курсове и национален из-
бор на валутно-курсовия режим, което съ-
ществено засилва колебанията на валутни-
те курсове, а това, от своя страна, оказва 
значително влияние върху динамиката на 
външната търговия, платежно-балансови-
те движения и конкурентоспособността на 
икономиките. В този контекст е важно да се 
отбележи, че слаборазвитите и развиващи-
те се държави традиционно избират по-кон-
сервативни валутно-курсови режими (спо-
ред данните на МВФ само развити държави 
имат свободно плаваща валута). През по-
следните десетилетия всички държави, опе-
риращи в системи на фиксиран валутен 
курс, са развиващи се или в преход. Отно-
сителната консервативност на системите на 
фиксираност на валутния курс, които в раз-
лични етапи от прехода биват прилагани в 
държавите от ЦИЕ /централна и източна Ев-
ропа/ с различна продължителност, създава 
предпоставки за отклонение на реалните от 
номиналните валутни курсове, което влияе 
на външнотърговските потоци и повдига въ-
проса за ценовата конкурентоспособност на 
тези икономики на международните пазари 
и ефекта на различните валутно-курсови ре-
жими върху устойчивостта на макроиконо-
мическата среда предвид уязвимостта им от 
външни шокове.

България оперира в условия на фикси-
раност на българския лев спрямо официал-
ната валута в Германия от 1997 г. Функцио-
нирането на системата на паричен съвет в 
страната в продължение на 20 години пов-
дига въпроси относно ползите и недостатъ-
ците на тази система; рисковете, които се 
крият в дългото ѝ поддържане, и алтернати-
вите пред България за поддържане или про-
мяна на валутно-курсовия режим. 

В рамките на настоящия доклад ще бъде 
представена теоретичната рамка относно 
ефекта на различните валутно-курсови ре-
жими върху макроикономическото състоя-
ние на държавите. Въз основа на теоретич-
ния преглед ще бъдат обобщени очакваните 
ползи и недостатъци от продължителна фи-

ксираност на валутния курс и поддържане 
на паричен съвет. Системата на паричен съ-
вет в България е неортодоксална – ще бъдат 
описани основните различия с традицион-
ната система на валутен борд. Докладът 
включва три сценария за бъдещето на па-
ричния съвет в България в три посоки – реа-
листична, оптимистична, песимистична. 

Ефект на валутно-курсовия режим 
върху икономическия растеж и макроико-
номическото състояние – теоретична рамка

Въпросът за избора на валутно-кур-
сов режим, политиките за управление на 
курса на националната валута и ефекта от 
този избор върху изменението на опреде-
лени макроикономически променливи (ин-
флация; волатилност на икономическия рас-
теж; дългосрочен темп на икономически 
растеж; ръст на ПЧИ) е обект на изследване 
особено в годините след рухването на Бре-
тън-Уудската система. Наред с това този де-
бат неизменно съществува като част от дис-
кусията относно стратегиите за устойчив 
догонващ растеж на развиващите се иконо-
мики и икономиките в преход от командна 
към пазарна икономика. Един от импулси-
те, подхранващ тези изследвания, е ръстът 
на китайската икономика, причините за кой-
то редица икономисти търсят в целенасоче-
ната политика на Китай за подценяване на 
китайската валута спрямо щатския долар, 
което води до нарастваща конкурентоспо-
собност на китайския износ (напр. Ahmed 
(2009), Cline (2010), Jo et al. (2010)). 

Въпреки засилените дебати относно 
ефекта на валутно-курсовите режим и по-
литики върху макроикономическото състоя-
ние на националните икономики, все още 
няма ясен консенсус в теорията за посоката 
на това въздействие. Редица изследвания се 
фокусират върху теоретичната връзка меж-
ду валутно-курсовия режим и темпа на ин-
флация и възстановяване от икономически 
шокове, както и върху вторичните ефекти от 
валутно-курсовия режим върху инвестици-
ите в икономиката, условията на търговия 
и заетостта, но изводите са разнопосочни. 
Липсата на консенсус относно въздействи-
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ето на валутно-курсовия режим върху ико-
номическия растеж се подхранва и от чес-
то изтъквания аргумент, че валутният курс 
като номинална променлива не може да вли-
яе върху реални променливи като темпове-
те на икономически растеж (напр. Petreski 
(2009), Collins (1996)). Въпреки това, в ико-
номическата теория се забелязват няколко 
основни тези за ползите и недостатъците от 
фиксираните валутно-курсови режими, кои-
то биват системно доказвани емпирично и 
присъстват трайно в икономическите из-
следвания по въпроса.   

Bailliu et al. (2002) посочват, че 
директният ефект на валутно-курсовия ре-
жим върху икономическия растеж се изра-
зява в скоростта на адаптиране и възстано-
вяване при външни икономически шокове, 
като гъвкавият валутно-курсов режим пред-
поставя по-бързо и по-гладко абсорбира-
не на икономическите шокове. Следова-
телно би могло да се очаква, че при гъвкав 
режим растежът е по-голям, тъй като ико-
номическият цикъл е по-слабо изразен и 
икономиката оперира относително по-бли-
зо до потенциала си. В унисон с това твър-
дение Levy-Yeyati and Sturzenegger (2002, 
стр. 1174) твърдят, че външните икономи-
чески шокове в условия на фиксираност на 
валутния курс и ценова ригидност в крат-
косрочен план водят до ценови изкривява-
ния, погрешно разпределение на ресурсите 
и висока безработица. Calvo (1999) обръ-
ща внимание и на необходимостта от защи-
та на фиксирания курс при негативни външ-
ни шокове, което предполага високи реални 
лихвени проценти, както и нарастваща не-
сигурност относно устойчивостта на фикси-
рания режим, което може да нарани перс-
пективите за инвестиции в тази икономика. 

Moreno (2000, стр. 53) използва тради-
ционния макроикономически модел IS-LM 
за анализ на ефекта от фиксираността на ва-
лутния курс върху състоянието на икономи-
ката. Съобразно тази теоретична рамка, при 
монетарни („LM“) шокове за предпочитане 
е фиксирания валутен курс, докато при ре-
ални (“IS”) шокове по-добре би се справила 
икономика в гъвкав режим. 

От друга страна, Nilsson and Nilsson 
(2000, стр. 333-334) посочват, че по-негъв-
кавите валутно-курсови режими водят до 
чести дисбаланси между реалния и номи-
налния валутен курс, което в случаите на 
надценяване на реалния валутен курс може 
да доведе до намалена конкурентоспособ-
ност на икономиката, протекционистични 
мерки и намалени стимули за износ. Rodrik 
(2008) потвърждава, че надценената валута 
има негативен ефект върху растежа, но раз-
ширява тезата си, посочвайки, че подценена 
валута стимулира засилен растеж. Gluzmann 
et al. (2012) също намират положителна за-
висимост между подценяването на нацио-
налната валута и икономическия растеж, но 
посочват, че, обратно на очакванията, под-
ценяването на валутата в развиващите се 
икономики води до стимулиране на вътреш-
ните спестявания и инвестиции, но не и до 
директно стимулиране на търгуемия сектор.  

Domaç et al. (2001, стр. 13-14) разглеж-
дат избора на валутно-курсов режим като 
избор на гъвкавост или на доверие. Спо-
ред тях фиксираният валутно-курсов режим 
стимулира инвестициите чрез намаление 
на неустойчивостта на политиките, реду-
циране на волатилността на валутния курс 
и на реалния лихвен процент (повишаване 
на доверието за сметка на гъвкавостта). На-
ред с това потвърждават, че трайно откло-
нение на валутния курс от равновесното му 
ниво може да доведе до външнотърговски 
дисбаланси, които, имат ефект за икономи-
ческия растеж на икономиката в средносро-
чен план. Същевременно гъвкавите валут-
но-курсови режими позволяват независима 
парична политика, което съществено уле-
снява справянето на икономиката с вътреш-
ни и външни шокове като промяна в усло-
вията на търговия или лихвените проценти. 
Тази свобода за действие струва известна 
загуба на доверие и предвидимост, както и 
по-високи нива на инфлация (повишаване 
на гъвкавостта за сметка на доверието), по-
сочват Domac et al (2001). 

Доразвивайки тезата си за степента на 
реакция при шокове, авторите твърдят, че 
гъвкавите валутни курсове имат предим-
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ство, когато става въпрос за парични или 
външни шокове, тъй като последващата про-
мяна във валутния курс предпазва икономи-
ката. За сметка на това, при опасност от нес-
табилни вътрешни парична или финансова 
политики фиксираните валутни курсове до-
принасят за дисциплиниране. 

В същия ред на мисли McKinnon and 
Schnabl (2003) твърдят, че именно валут-
но-курсовата стабилност спрямо щатския 
долар между 1980 г. и 1997-98 г. (до Азиат-
ската криза) допринася за ниска инфлация и 
добра фискална позиция в азиатските ико-
номики, което води до засилени инвестиции 
и икономически растеж, известни като Ази-
атското икономическо чудо. 

За разлика от Domaç et al. (2001), кои-
то посочват доверието и гъвкавостта като 
алтернативи, за Levy-Yeyati and Sturzeneg-
ger (2001) изборът между гъвкав и фикси-
ран валутен курс е дилема между икономи-
чески растеж и ценова стабилност.  Предвид 
факта, че международните капиталови по-
тоци играят все по-важна роля в икономиче-
ското развитие на дадена икономика, наред 
с това, че силната икономическа отвореност 
предпоставя силно въздействие на външ-
ните икономически шокове, гъвкавият ва-
лутно-курсов режим предоставя инстру-
ментите за устойчив икономически растеж. 
За сметка на това, фиксираността на курса 
осигурява стабилност на други номинални 
макроикономически показатели като темп 
на инфлация. 

Някои автори добавят, че фиксираният 
валутно-курсов режим дисциплинира пра-
вителството и предпазва от валутни кри-
зи. Collins (1996) и Edwards (1996) доказват, 
че политическата цена, която правителства-
та плащат при девалвация в условия на фи-
ксираност на валутния курс, е прекалено го-
ляма, за да си го позволяват често. Това, от 
своя страна, е мотив за относително стро-
га фискална дисциплина. Същевременно 
Edwards намира, че държави със слаби пра-
вителства и нестабилна политическа сре-
да по-рядко възприемат фиксиран валутен 
курс – твърдение, противоречащо на общо-
приетата теория. 

След направения обзор на теоретичните 
дискусии по въпроса може да се заключи, че 
основните предимства на фиксираните ва-
лутно-курсови режими на макро ниво са: 

- По-добра фискална дисциплина; 
- По-голяма сигурност и доверие от 

страна на чуждестранните инвеститори; 
- Намаляване на инфлацията (особено 

след епизоди на хиперинфлация) и стабили-
зиране на цените. 

Въпреки очакваните положителни 
ефекти, дългото поддържане на тази кон-
сервативна система, особено в условията на 
динамична международна и вътрешна ико-
номическа среда, води до следните недоста-
тъци или рискове:  

- По-голяма уязвимост от външ-
ни икономически шокове поради липса-
та на гъвкав валутен курс, който да послу-
жи като буфер; необходимост от „вътрешна 
девалвация“; 

- Риск от системно, задълбочаващо 
се реално надценяване на местната валута, 
което да намали конкурентоспособността 
на местното производство и да доведе до 
външнотърговски дисбаланси; 

- По-голяма нестабилност на темпо-
вете на икономически растеж в сравнение с 
гъвкавите валутно-курсови режими.   

Степента на проявление на ползите и 
рисковете от функционирането на фиксиран 
валутно-курсов режим пряко зависят от ре-
дица фактори на макроикономическата сре-
да, нивото на развитост на съответната ико-
номика и политиките, които се предприемат 
за макроикономическа стабилизация и ико-
номически растеж. Поради това, въпросът 
за ефекта от паричния съвет в България вър-
ху макроикономическото ѝ състояние може 
да се изясни чрез анализ на фактическото 
състояние на икономиката в условия на фи-
ксираност на валутния курс.  

Дизайн на българския паричен съ-
вет и ефект върху макроикономическата 
стабилност 

През 1997 г. се приема нов закон за 
БНБ, чрез който се въвежда система на па-
ричен съвет в страната. Това води до про-
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мени в структурата на БНБ – създаването 
на три управления – управление „Емисион-
но”, управление „Банково и фискални услу-
ги” и управление „Банков надзор”. Управле-
ние „Емисионно” отговаря за поддържането 
на системата на паричен съвет. Български-
ят лев се фиксира към германската марка, а 
по-късно – към еврото. 

Особеностите на българския вариант на 
паричен съвет могат да се обобщят в след-
ните точки: 

- Покритие на паричната база над 
100% без точно фиксирана норма. Преви-
шенията допускат евентуална интервенция 
на БНБ като кредитор от последна инстан-
ции при строго определени условия. Тази 
интервенция може да се осъществи от упра-
вление „Банково”, използвайки депозита си 
към управление „Емисионно”. 

- БНБ запазва част от инструментите 
си за дискреционна политика – изменения 
в процента на минималните задължителни 
резерви в търговските банки. При въвеж-
дането на паричния съвет минималните за-
дължителни резерви са определени на 11%; 
по-късно – през 2000г., са свалени на 8%; 
през 2007 са вдигнати на 12% и отново сва-
лени през 2008г. – на 10 %. 

- В пасивната част на баланса на упра-
вление „Емисионно” е включен депозит на 
правителството, което представлява инстру-
мент на правителството за въздействие вър-
ху сумата на резервите. Това означава, че 
инструментите за провеждане на парична 
политика са два – минималните задължи-
телни резерви и правителствения депозит, 
който влияе върху количеството на парите в 
икономиката. 

- Непосредствената цел на парични-
те съвети е възстановяване на ценовата ста-
билност в държавата с фиксиран курс (нама-
ляване на инфлацията). Дългосрочната цел 
на тази реформа е изравняване с равнищата 
на инфлация на държавата-котва. Допълни-
телен ефект от системата на паричен съвет 
е създаването на финансова дисциплина в 
страната. Валутният борд не позволява фи-
нансирането на държавата чрез емисия на 

пари, което води до по-разумна финансова 
политика в държавата.   

Както Nenovsky и Rizopoulos (2004) по-
сочват, въвеждането на система на паричен 
съвет в България представлява смяна в по-
зициите на кредиторите и длъжниците. До-
като предишния режим отрежда доминира-
ща роля на длъжниците, то при паричния 
съвет кредиторите са в по-силна позиция. 
Тази промяна се дължи на постигнатата ста-
билност, която е много важна за външните 
кредитори на страната, но и на негъвкавост-
та на тази система, която има потенциала да 
създаде сериозни неравновесия в икономи-
ката с фиксиран курс. 

Както вече беше посочено, целта на па-
ричния съвет е да изравни нивата на инфла-
ция на държавата с фиксиран курс с тези на 
държавата-котва. Това трябва да доведе и до 
постепенно изравняване на ценовите нива. 
Тези процеси не се случват в България. Ма-
кар и действително въвеждането на паричен 
съвет да води до стабилизиране и драстично 
намаляване на инфлацията в краткосрочен 
план, засилените темпове на инфлация в по-
следствие водят до постепенно отклонение 
на номиналния фиксиран валутен курс от 
нивата на реалния валутен курс. В годините 
на икономически бум (когато може да се оч-
аква повишаване на инфлацията) процентът 
на инфлация устойчиво нараства и все по-
вече се отдалечава от темповете на инфла-
ция регистрирани в Еврозоната. През 2007 
г. годишният процент на инфлация достига 
12.5 % (ИПЦ, по данни на НСИ). Причините 
за това несъответствие могат да се търсят в 
различните нива на развитие на двете иконо-
мики и различната им икономическа струк-
тура, но, независимо от това, по-високите 
темпове на инфлация в страната с фиксиран 
курс водят до постепенно разминаване меж-
ду номиналния и реалния валутен курс в по-
сока на надценяване на българската валута2, 
което има директен негативен ефект върху 
българската конкурентоспособност. Ефек-
тът от този процес е в две посоки: 1) Пос-
къпване на българския износ; 2) Поевтиня-
ване на европейския внос (Минасян (2006, 
2012)). Тяхната комбинация води до посто-

2 Съществуват сериозни дебати относно подценеността/ надцененоста на българския лев. Безспорно през периода след 1997 г. българ-
ският лев реално поскъпва. Това може да се обясни с темповете на инфлация след 2005 г., притокът на капитали към страната, ефектът 
Balassa-Samuelson. Въпреки това, стои въпросът дали оскъпяването на лева води непременно от надценяване на курса, което изисква 
оценка дали курсът на фиксиране на лева спрямо германската марка през 1997 г. е равновесен. Поддръжниците на тезата за подцене-
ност на лева твърдят, че през 1997 г. левът е силно подценен поради кризата и през следващите години той се движи към равновесното 
си ниво (поради което реално поскъпва). Ако действително е така, то би трябвало подцененият курс да предизвика повишаване на ин-
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янни, нарастващи дефицити по търговското 
салдо на страната. Търговският дефицит на-
малява след 2009 г. поради свиването на по-
треблението (в това число и на вноса) и по-
ради намаляване на цените на енергийните 
ресурси през следващите години, но отрица-
телният знак е винаги налице.  

Въпросът за равновесното ниво на кур-
са на българския лев спрямо чуждестран-
ните валути действително има голямо зна-
чение за оценката на ефектите от валутния 
борд върху конкурентостта на българска-
та икономика. Интересно е да се отбележи, 
че оценките за надцененост/ подцененост на 
лева са в противоположни посоки преди и 
след 2009 г. През 2009 г. През 2009 г. МВФ 
излиза със становище, че през периода 
2006-2009 г. се наблюдава рязко повишава-
не на реалния валутен курс (IMF, 2009, стр. 
15), а реалният ефективен валутен курс е 
надценен (IMF, 2009, стр. 66), което намаля-
ва конкурентоспособността на икономиката 
(IMF, 2009, стр. 66). По-късно доказателства 
за реална надцененост на лева привежда и 
Агенцията за икономически анализи и про-
гнози към Министерството на финанси-
те, посочвайки, че така България губи це-
новата си конкурентоспособност (Agency 
for Economic Analysis and Forecasting, 2010, 
стр. 13). Независимо от това дали номинал-
ният фиксиран курс е надценен или подце-
нен, устойчивото повишаване на реалния 
ефективен валутен курс на лева след 2009 г. 
в сравнение с понижаването на тези на ос-
новните търговски партньори (останалите 
страни-членки на ЕС3 показва, че фиксира-
ността на лева пречи за абсорбиране на поне 
част от външния шок чрез валутно-курсови 
промени.    

Теоретично погледнато, паричният съ-
вет трябва да доведе до намаляване на ин-
флацията. Този възглед на монетаристкия 
подход се състои в схващането, че, при по-
стоянно парично търсене, премахването 
възможността на държавата да влияе върху 
предлагането (чрез „печатане” на пари) оз-
начава равновесие между търсене и предла-
гане и липса на инфлация. Този механизъм 
не работи в България, поради редица причи-

ни: 1) Пълна капиталова мобилност – въз-
можност за задоволяване на повишеното 
парично търсене (дори и да приемем, че е 
временно) с цената на външен дълг; 2) Раз-
нообразие от парични режими и политики 
в отделните страни, с които взаимодейства 
икономиката с фиксиран курс - активната 
парична и икономическа политика на дър-
жавата-котва, както и на останалите силни 
държави, с които са установени взаимоот-
ношения, влияе силно върху състоянието на 
държавата с фиксиран курс.  

Дори и да не се достига основната цел 
на паричния съвет, безспорно първоначал-
ните ефекти от въвеждането на валутен 
борд в страната са положителни. След 1997 
г. икономиката постепенно се стабилизира, 
инфлацията пада, забелязва се инвестицио-
нен подем. Наред с това системата на пари-
чен съвет в България е фактор за съществена 
промяна на държавната бюджетна полити-
ка, което пък, от своя страна, допринася за 
намаляване на външния държавен дълг на 
страната в годините след 1997 г. Финансо-
вото дисциплиниране на правителството е 
съществен принос на валутния борд, чиято 
стабилност се превръща в основен приори-
тет. Същевременно започналата стабилиза-
ция и икономическият растеж след въвеж-
дането на борда създават илюзия, че този 
режим е „универсално лекарство за болни 
икономики”, което е причина за отлагане на 
редица тежки реформи за подобряване на 
бизнес средата в България и задълбочава-
не на структурните проблеми на българска-
та икономика. Дисбалансите по текущата 
сметка на платежния баланс са „маскира-
ни“ от нарастващ приток на преки чуждес-
транни инвестиции към страната в периода 
2004 – 2008 г. Импулсите за провеждане на 
структурни реформи и реформи за подобря-
ване на конкурентоспособността на българ-
ската икономика почти изчезват.    

Тази липса на активна политика, в съче-
тание с финансовата сигурност за външните 
инвеститори на българския пазар благода-
рение на валутния борд, водят до засилване 
на дисбалансите. Важен аспект от този про-
цес е кредитният бум през периода на 2005 

флацията. Такъв процес се наблюдава едва след 2005 г. В периода 1998-2005 г. инфлацията в страната следва тенденция на намаляване. 
Наред с това, през 1997 г. нивото на цените в България е далеч по-високо от определения фиксиран курс, което говори за надценяване 
на лева към момента на фиксиране. Това допринася за намаляване на конкурентността на българския износ в момента на фиксиране, 
което допринася за устойчивите нарастващи дефицити по търговското салдо.
3 Данни за реалния ефективен валутен курс (дефлатори: цена на труда и индекс на потребителските цени) на Евростат, 2005=100.
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– 2009 г. Режимът на паричен съвет има два 
съществени ефекта за свръхкредитирането: 
1) чуждестранните капитали водят до по-
вишаване на паричното предлагане и ин-
флацията, което натиска реалните лихвени 
проценти надолу; 2) предприетите ограни-
чителни мерки трябва да имат голям обхват, 
за да компенсират липсата на традиционна 
парична политика. Такава политика е при-
ложена от държавите от ЦИЕ с плаващ ва-
лутен курс, което в последствие води до 
по-малки дисбаланси и сътресения на ико-
номиките след настъпване на кризата. След 
като България не разполага с тези инстру-
менти, БНБ прави опити за ограничаване на 
кредитирането по алтернативни начини, но 
без особен успех.

През 2005 г. БНБ въвежда тавани на 
кредитите4, чието надвишаване се съпът-
ства с допълнителни задължителни ми-
нимални резерви. Целта е да се ограничат 
банките с най-активна кредитна политика. 
Въведените тавани са следните: 1) триме-
сечен темп на нарастване на кредитите от 
6% за първото тримесечие, 12% за първите 
две тримесечия; 18% за трите тримесечия 
и 24% за цялата година. Освен това сборът 
от предоставените кредити и рисковопре-
теглените задбалансови позиции, приравне-
ни на балансови активи, намален с размера 
на собствения капитал на банката, трябва да 
надвишава 60% от привлечените средства 
от лица, различни от банки и финансови ин-
ституции. Банките, които не спазват посоче-
ните граници, са длъжни да отделят задъл-
жителни резерви, равняващи се на двойния 
размер на сумата, надвишаваща заложения 
тримесечен ръст. Тази мярка е с ограничен 
ефект – повечето предпочитат да внасят до-
пълнителни резерви, отколкото да ограничат 
кредитирането до заложените стойности. В 
края на 2006 г. тази мярка е отменена.

БНБ променя минималните задължи-
телни резерви с цел да намали ликвидност-
та в банковия сектор. През 2007 г. те са по-
вишени на 12%. Това има само временен 
ефект, тъй като банките започват да черпят 
ликвидност от своите клонове в развити-
те държави. Трябва да се отбележи, че тази 

мярка се прилага сравнително късно, след 
други опити през 2005 и 2006 г. за огранича-
ване на кредитирането. Изследване на Ган-
чев, Николов и Аврамов (2010, стр. 27) от-
носно ефекта от тази политика показва, че 
за всеки 1 лев повече минимални задължи-
телни резерви, банковият сектор е привли-
чал 2 лева от чуждестранни източници, т.е. 
тази политика не само има ограничен не-
посредствен ефект, но и допринася непря-
ко за нарастване на външната задлъжнялост 
и увеличаване на външните неравновесия. 
Изследването обосновава неуспеха на тази 
мярка с характера на валутния режим в 
страната, който предполага пълна липса на 
монетарна политика. Той се базира на тео-
ремата Мъндел-Флеминг, която гласи, че не 
може да съществува автономна парична по-
литика при фиксиран валутен курс и сво-
бодно капиталово движение („невъзможна-
та трилема”). Усилията на БНБ да ограничи 
кредитирането не само, че нямат успех, но 
стимулират кредитирането с външни ресур-
си. Това показва, че избраните подходи и 
цели са неправилни и неподходящи за усло-
вията в България.  

След 2008 г., БНБ сменя посоката на 
извършваната политика като постепенно 
намалява минималните задължителни ре-
зерви, променя сроковете при класифици-
рането на кредитите като лоши. Целта е да 
се стимулира кредитирането, но тези дейст-
вия също нямат успех поради редица при-
чини, сред които можем да отличим песи-
мистичните настроения в банковия сектор 
поради глобалните икономически и финан-
сови сътресения, както и силно пониженото 
вътрешно потребление в резултат на проце-
са на вътрешна девалвация. 

Вътрешната девалвация е политика из-
брана от всички държави с фиксиран валу-
тен курс. Това се дължи на реакцията на ре-
алните валутни курсове при настъпване на 
кризата. Докато реалните курсове на всич-
ки държави с плаващ валутен курс (Чехия, 
Полша, Унгария, Румъния) показват поев-
тиняване на техните валути, което смекчава 
негативните ефекти от влошените междуна-
родни икономически условия, то при всички 

4 Промените са въведени на 22.02.2005 г. и са отразени в Наредба № 21 за задължителните минимални резерви.
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страни във фиксиран валутен курс се наблю-
дава тъкмо обратната тенденция – продъл-
жава реалното поскъпване на валутите. 
Това поставя страните пред неблагоприят-
ния избор да обърнат процеса чрез валут-
на девалвация, което обикновено се съпът-
ства от допълнителни сътресения и загуба 
на доверие на международните пазари, или 
да предизвикат дефлация с цел поевтинява-
не на валутата. 

Поставени в тази трудна ситуация, дър-
жавите с фиксиран курс предприемат дейст-
вия във вътрешен план чрез инструменти-
те на фискалната политика. Възможността, 
която стои пред тях, е т.нар. фискална де-
валвация или прехвърляне на данъчната те-
жест от производството към потреблението, 
което да стимулира износа и да намали вно-
са. Успехът на тази мярка зависи от конку-
ренцията на вътрешните пазари и профила 
на самата икономика (сектори като туризма 
биха пострадали). Проблемът е, че прилага-
нето на тази мярка в условията на свито по-
требление и без подкрепяща парична поли-
тика, допълнително свива търсенето, докато 
евентуалните положителни ефекти в про-
изводството се проявяват по-бавно, особе-
но предвид системните дисбаланси, които 
характеризират външната търговия на тези 
икономики. Латвия, Литва Естония и Бъл-
гария предприемат в различна степен т.нар. 
„вътрешна девалвация” – процес на нама-
ляване на заплатите в държавния и частния 
сектор и свиване на държавните разходи. 
Тези мерки водят до най-високите нива на 
рецесия, отчетени в ЕС за 2009 г. Липсата 
на реални алтернативни действия за реак-
ция на кризата поради фиксираността на ва-
лутния курс и консервативността на валут-
но-курсовия режим водят до допълнително 
засилване на негативните ефекти от външ-
ните шокове върху макроикономическото 
състояние на тези икономики. 

Може да се обобщи, че при фиксиран 
валутен курс, когато ценови промени за 
постигане на уравновесяване са невъзмож-
ни, платежният баланс се уравновесява в 
дългосрочен план чрез промени в съвкупно-
то производство. Преките ефекти от функ-

ционирането на системата на фиксиран курс 
се изразяват в по-силната отвореност на ико-
номиката, което я прави уязвима на външни 
шокове, намиращи отражение по платежния 
баланс. Освен това присъщата проциклич-
ност на паричния съвет прави дисбаланси-
те още по-изразени, както в периоди на бум, 
така и в периоди на спад. Това се дължи на 
един от основните индиректни ефекти от 
функционирането на паричен съвет – нама-
ляване на инструментите за реакция на ико-
номическия цикъл. Наред с това политики-
те на правителството, които биха могли да 
коригират дисбалансите в България през пе-
риода, са със силно намалена адекватност и 
ефективност в условията на паричен съвет. 

Може да се каже, че паричният съвет 
сам по себе си не е причина за създаване 
на тези макроикономически дисбаланси, но 
създава благоприятна среда за тяхното за-
раждане, поради няколко особености в Бъл-
гария – 1) въвеждането на паричния съвет е 
политическо решение с изключително голе-
ми ефекти върху дългосрочното икономиче-
ско развитие на България, но не съществува 
ефективен и обективен механизъм за оценка 
на неговото въздействие върху икономика-
та на страната; 2) липсват автоматични ме-
ханизми за балансиране чрез връзка меж-
ду платежния баланс и валутните резерви 
– при българският вариант на паричен съвет 
резервите не следват динамиката при пла-
тежния баланс (Nenovsky and Hristov, 1999); 
3) липсва воля за устойчиво развитие на 
страната в условията на фиксирания режим 
чрез провеждане на подходящи икономиче-
ски политики, което рефлектира върху дъл-
госрочното икономическо благосъстояние.

След 20-годишно функциониране на 
системата на паричен съвет в България от-
давна този режим е надживял първоначал-
ната си цел – да спре хиперинфлационни-
те процеси и да стабилизира икономиката. 
Дългото функциониране на българската ико-
номика в условия на фиксираност на валут-
ния курс при това в доста динамични пери-
оди изисква да се направи обективна оценка 
за ползите и недостатъците от този режим 
днес. Тази оценка трябва да послужи за из-
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работване на план за действие в бъдеще. В 
този дух предлагаме три сценария за бъде-
щето на паричния съвет на България.   

Реалистичен сценарий за системата 
на паричен съвет в България

Смятаме, че най-реалистичното разви-
тие на системата на паричен съвет в Бълга-
рия е директно присъединяване на страната 
към Еврозоната. Причините този сценарий 
да се определи като реалистичен са декла-
рираната политическа воля в тази посока, 
както и ангажиментите на България като 
членка на ЕС за присъединяване към парич-
ния съюз.

Предвид факта, че България е на по-
следно място по ниво на доходите на гла-
ва от населението и е с най-ниския жизнен 
стандарт в ЕС, то можем да заключим, че 
макар и членството в Еврозоната да е реа-
листична перспектива, то това няма да до-
несе съществени позитиви за българската 
икономика.

Липсата на реална конвергенция със 
западноевропейските страни означава, че 
България ще се присъедини към общност 
на еднакви правила и силна ограниченост 
на национално обусловената макроиконо-
мическа политика, където целенасочени 
мерки за догонващ растеж са на практика 
невъзможни. 

Настоящите структура и механизъм на 
функциониране на Еврозоната на практика 
оставят страните-членки без каквито и да 
било инструменти за стабилизиране на на-
ционалните икономики. Същевременно опе-
рирането при едни и същи условия на дър-
жави в различна степен на развитие създава 
предпоставки за натрупване на дисбаланси 
между тях. Развитието на кризата в Евро-
зоната в последните 7 години ясно показва 
този процес, в чиято основа стоят струк-
турните различия между Еврочленките (де-
тайлен анализ на причините за еврокриза-
та е направен в Independent Annual Growth 
Survey, 2013). Накратко присъединяване-
то към клуба на богатите не може да напра-

ви България като тях, още по-малко, ако тя е 
принудена да спазва същите правила. 

Институционалните и структурни сла-
бости на Еврозоната дават основания да се 
говори за нова версия на невъзможната три-
лема, пред която са изправени държави-
те-членки. Pisani-Ferry (2012) посочва, че 
един от основните проблеми на Еврозона-
та се състои във факта, че са налице три не-
съвместими условия: стриктна забрана за 
парично финансиране; липса на колектив-
на отговорност за публичния дълг и нацио-
нална отговорност за банковия сектор. Buti 
(2014) разработва малко по различна кон-
цепция: избор между финансова стабил-
ност, национална регулация и надзор; инте-
грирани финансови пазари. Двата варианта 
на невъзможната трилема ясно демонстри-
рат основните проблеми на Еврозоната като 
цяло и на отделните държави в нея. Липса-
та на баланс между национални и наднацио-
нални политики и инструменти за справя-
не, както с национални макроикономически 
проблеми и сътресения, така и с шокове на 
регионално ниво, поставят държавите-член-
ки в състояние на безпомощност в периоди 
на криза. Същевременно различните нива 
на развитие водят до допълнително задъл-
бочаване на кризата поради натрупаните 
дисбаланси в общността. 

На база на горепосоченото, можем да 
твърдим, че ако интеграционния модел на 
ЕС не се промени, то влизането на България 
в Еврозоната би било просто смяна на ситу-
ацията на невъзможна трилема със сходна. 
А промяната на интеграционния модел пре-
минава през задължително отчитане на ре-
алната конвергенция между държавите.

Песимистичен сценарий за система-
та на паричен съвет 

Песимистичният сценарий, който може 
да се развие в страната, по отношение на ва-
лутно-курсовия режим е отлагане на при-
съединяването на България към Еврозона-
та (поради вътрешни и външни причини) и 
запазване на системата на паричен съвет за 
неограничен период от време. 
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От една страна, необходимостта за под-
държане на валутния курс спрямо еврото 
съществено ще ограничи възможните по-
литики във фискалната сфера. Наред с това 
поддържането на един и същ номинален ва-
лутен курс за толкова дълъг период от вре-
ме поставя с още по-голяма тежест въпро-
са за неговата равновесност и отклоненията 
му от реалния валутен курс. Нарастване-
то на пропастта между номиналния и ре-
алния валутен курс ще окаже относително 
слабо влияние върху конкурентоспособнос-
тта на България на външните пазари, но ще 
определи по-добри конкурентни позиции на 
вносните блага на местните пазари. Въпре-
ки, че конкурентността на местното произ-
водство спрямо вноса се определя по-скоро 
от качествените му характеристики, но не и 
от ценовите предимства, нарастващата аси-
метрия между официалния и реалния курс 
би намалила съществено възможностите за 
изграждане на национални производства, 
заместващи вноса. 

От друга страна, поддържането на фи-
ксиран валутен курс за дълъг период от вре-
ме и лишаването от инструментите на па-
ричната и валутно-курсовата политики 
засилва негативните ефекти от съществу-
ването на „невъзможната трилема“ в Бъл-
гария. Това би означавало повишаване на 
уязвимостта на икономиката от спекулатив-
ни атаки и нарастваща процикличност на 
макроикономическите процеси. 

Прекомерно дългото функциониране на 
паричен съвет без каквито и да е било стъп-
ки за ревизия на равновесния курс, в крайна 
сметка води до повишаване на вероятност-
та за развитие на сценарий, подобен на този 
в Аржентина, когато държавата е принудена 
да девалвира валутата си поради натрупване 
на неустойчиви външни дисбаланси. 

Депресията в Аржентина продължава 
от 1999 г. до 2002 г. и води до общ икономи-
чески спад от 20%5. Като основни причини 
за кризата Feldstein (2002, стр. 7-14) посоч-
ва надценения курс на песото спрямо до-
лара, както и нарастващите нива на дълг в 
чуждестранна валута. Накратко събитията 
се развиват по следния начин: през 1991 г. 

Аржентина фиксира песото си към щатския 
долар при курс 1:1. Този курс се определя 
като надценен, което срива международна-
та конкурентоспособност на аржентинско-
то производство. През целия период на фи-
ксираност на курса Аржентина регистрира 
нарастващи дефицити по текущата сметка 
(припомняме, че при България това е факт 
от 1998 г. до 2011 г.). Недостигът на чуж-
дестранна валута поради регистрирани-
те външни дисбаланси води до постепен-
но нарастване на дълга, достигайки 147.7 
% от БВП през 2002 г.6 Валутно-курсовите 
неравновесия се засилват поради поскъп-
ването на щатския долар спрямо японската 
йена през 1995 г.; спрямо валутите на Юго-
източна Азия след кризите от 1997-1998 г. 
и спрямо европейските валути през 1999 и 
2000 г. Спадът в конкурентоспособността 
на Аржентина се задълбочава и в резултат 
на обезценяването на бразилския реал през 
1999 г.

Използваният латиноамерикански опит 
при обяснението и анализа на песимистич-
ните хипотези за развитието на българската 
икономика може да бъде допълнен с модела 
на Дорнбуш за „латинския триъгълник“, оп-
исан от Dolan (2012). Моделът на Дорнбуш 
е графично представен на фигура 1. Права-
та AB е разположена на нивото на реалния 
БВП при пълна заетост. Ординатата пред-
ставя реалния валутен курс като надценя-
ване води до движение нагоре. При реално 
надценяване на местната валута в резултат 
на инфлация заплатите се повишават с тем-
повете на инфлацията. Същевременно пос-
къпването на валутата води до намаляване 
на относителните цени на вноса. Всяка точ-
ка над линията AC изисква неустойчив ръст 
на външното финансиране. Отрицателният 
наклон отразява обстоятелството, че дефи-
цитът по текущата сметка може да се дъл-
жи, както на повишаване на реалния валу-
тен курс, така и на растеж на реалния БВП. 
При наличие на дефицит по текущата смет-
ка, икономиката се придвижва от т. А към т. 
B. и това води до нарастване на външната 
задлъжнялост (независимо дали е публична 
или частна). 

5 По данни на Световната банка.
6 По данни на Министерство на икономиката на Аржентина.
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Фигура 1. Латински триъгълник
Източник: Dolan (2012).

При достигане на т. B се смята, че ико-
номиката не може повече да заема капитали 
отвън, за да финансира дисбалансите. Изхо-
дът при такава ситуация е в две посоки – де-
валвация на валутата или вътрешна девалва-
ция. Пред такъв избор е изправена България 
в началото на кризата, когато капиталови-
те потоци към страната спират и уравно-
весяването на натрупаните външни дисба-
ланси (частния дълг през 2009 г. възлиза на 
148.9 % от БВП, по данни на Евростат) се 
извършва чрез мерки на икономии. От този 
момент въпросът за стабилността на систе-
мата на паричен съвет зависи от способнос-
тта на населението да преживее дългия и 
мъчителен процес на вътрешна девалвация 
(в Аржентина именно невъзможността за 
редуциране на нивата на заплатите води до 
рухването на системата). Трябва да се има 
предвид, че колкото по-големи са размина-
ванията между реалния и номиналния курс 
и колкото по-дълго са натрупвани външни-
те дисбаланси, толкова по-трудно е тяхното 
неутрализиране. 

В случая на България няма лесен из-
бор – вътрешната девалвация води до про-
дължителна рецесия, а валутно-курсовата 
девалвация би означавало рухване на сис-
темата на паричен съвет с цената на криза 
(подобно на Аржентина). На база на това 
може да се заключи, че консервативните 
системи на фиксиран валутен курс изис-
кват предварителен план за стабилно изли-
зане от тях (Dolan (2012) дава за пример Из-

раел и Полша). При България като такъв се 
очертава присъединяването на страната към 
Еврозоната. Въпреки това, предвид липса-
та на готовност на страната да се присъеди-
ни към този клуб, както и предвид пробле-
мите, които паричният съюз има, отказ или 
невъзможност на държавата да се присъеди-
ни към съюза би наложило в даден момент 
този труден избор. 

Оптимистичен сценарий за система-
та за паричен съвет 

Смятамe, че най-подходящата и перс-
пективна стъпка за осъществяване на устой-
чив догонващ растеж в България е посте-
пенното преминаване от система на паричен 
съвет към по-гъвкав валутно-курсов режим. 
Осъществяването на тази реформа ще оси-
гури повече възможности пред България за 
провеждане на стабилизационна политика, 
което ще предпостави по-благоприятна сре-
да за структурни реформи и целенасочени 
секторни политики за повишаване на кон-
курентоспособността на българския бизнес.

Във връзка с това въпросът, който стои 
на дневен ред, е за начина, по който тази ре-
форма може да се осъществи максимално 
безболезнено и при избягване на рисковете 
от валутно-курсова криза. За да отговорим 
на този въпрос, трябва да проследим проце-
са на преход от фиксираност към гъвкавост 
на валутния курс в икономиките, които са се 
справили с този проблем.

Известно е, че в началото на прехода 
от централно-планирана към пазарна ико-
номика някои от държавите от централна и 
източна Европа фиксират валутата си с ог-
лед избягване на хиперинфлационни кризи 
и успешно стартиране на прехода. Такива 
държави са Полша и Чехия. В последствие 
и двете държави предприемат стратегия за 
възвръщане гъвкавостта на валутния курс 
с цел осигуряване на по-благоприятна сре-
да за стабилизационните и макроикономи-
чески политики в преходния период. Oet-
ker-Robe and Vavra (2007) правят анализ 
на стъпките, които държавите следват, за 
постигане на по-голяма гъвкавост. За целта 
разграничават две противоположни страте-
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гии – плавна и ударна. За целите на нашето 
изследване ще се съсредоточим върху плав-
ната, прагматична стратегия за премахване 
на системата на паричен съвет без това да 
води до сътресения и криза. На база на ис-
торическия опит ще оценим възможностите 
на България да осъществи тази стратегия в 
средносрочен план. 

Първа и съществена характеристика 
на тази стратегия е продължителността на 
прехода към гъвкавост на валутния курс. 
В Полша този период продължава 10 годи-
ни. Обобщените исторически данни за осъ-
ществените реформи в рамките на този пе-
риод могат да се систематизират в няколко 
направления:

•	 Създаване на развит и ликвиден ва-
лутно-курсов пазар: развитие на спот и фо-
руърд пазари; създаване на благоприятна 
среда за използването на инструменти за хе-
джиране на риска; усъвършенстване на за-
конодателството; улесняване на информа-
ционните потоци.

•	 Формулиране на политики за наме-
са на пазарите, които съответстват на новия 
валутно курсов режим: добре специфицира-
ните принципи за интервениране на пазари-
те повишават доверието в новия режим и га-
рантират постигането на целите, които си 
поставя той.

•	 Установяване на номинална котва в 
контекста на новата рамка на паричната по-
литика и развитие на подкрепящи пазари – 
в повечето случаи се избира инфлационно 
таргетиране.

•	 Създаване на капацитет за упра-
вление на валутно-курсовите рискове при 
частните финансови организации и при ре-
гулативните органи, както и ефективни ме-
ханизми за мониторинг на финансовите па-
зари – ефективният мониторинг и надзор 
ограничават ефекта на заразата при финан-
сови кризи.

•	 Синхронизиране на този преход с 
либерализацията на движенията по капита-
ловата сметка: свободното движение на ка-
питали води до засилване на рисковете от 
спекулации на финансовите пазари преди 
валутния курс да стане плаващ. Същевре-

менно, свободното движение на капитали 
допринася за развитие на валутно-курсови-
те пазари и увеличаване на инструментите 
за управление на риска - фактори за успеш-
ния преход посочени по-горе.

Чисто техническото осъществяване на 
реформата се основава на първоначално въ-
веждане на тесен хоризонтален коридор на 
фиксирания курс и постепенното премина-
ване към пълзящ курс в хоризонтален ко-
ридор при увеличаване на границите на ко-
лебание на курса. Например в Полша този 
процес продължава до 1999 г. до напълно 
постигане на плаващ курс. 

От гледна точка на институционални-
те условия и тези свързани с развитостта 
на финансовите пазари, можем да твърдим, 
че България изпълнява предварителните из-
исквания за успешно осъществяване на този 
проект. Въпреки това успехът на тази ре-
форма се базира преди всичко на консенсус 
между правителството и централната банка 
за нейното провеждане, а относително дъл-
гото осъществяване на прехода изисква при-
емственост, която може да се осигури, само 
ако е налице обществено съгласие за нейна-
та необходимост. Именно слабото доверие в 
българските институции може да се опреде-
ли като сериозен проблем за провеждането 
на реформата.

Въпреки това, ползите от успешното ѝ 
извършване в България се изразяват в на-
маляване на уязвимостта от проциклично-
то движение на капитали. От това следва 
по-слаба волатилност на растежа в крат-
косрочен план и повече възможности за 
макроикономическа стабилизация, което е 
ключова предпоставка за осъществяване на 
стратегия за догонващ растеж.

Заключение 
Оценката на ефекта на фиксирания ва-

лутно-курсов режим, който действа в Бъл-
гария от 20 години, върху макроикономи-
ческото състояние на икономиката поставя 
в нова светлина равносметката за ролята на 
паричния съвет в процеса на преход и ико-
номическа конвергенция. Действително въ-
веждането на паричен съвет през 1997 г. е 
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нужна мярка в контекста на кризисните хи-
перинфлационни процеси. Въпреки това 
прекалено дългото поддържане на фикси-
раност на валутния курс води до устойчи-
во отклонение на реалния курс спрямо но-
миналния, което е фактор за натрупване на 
дисбаланси. Външнотърговските дефици-
ти и кредитния бум в предкризисните годи-
ни в България, както и мерките за вътрешна 
девалвация в кризисния период, са проявле-
ние на силната процикличност на система-
та на паричен съвет. Консервативността на 
системата е друг проблем, който се проявява 
в дългосрочен план, тъй като крие рискове 
от бърза дестабилизация на системата, уяз-
вимост от спекулативни атаки и външни шо-
кове поради ограничеността на наличните 
инструменти за реакция. Именно реализа-
цията на тези рискове би задействала разви-
тието на негативния сценарий за бъдещето 
на паричния съвет – повторение на Аржен-
тинската криза от 2001 г.  

Във връзка с горепосоченото, смята-
ме, че най-подходящата алтернатива за бъ-
дещето на системата на паричен съвет е 
постепенно преминаване към гъвкав валут-
но-курсов режим. За целта трябва да са на-
лице редица предпоставки като наличие 
обществен и политически консенсус, при-
емственост в предприетите мерки и, най-ве-
че, доверие в институциите, натоварени с 
реформата. Тези фактори категорично не 
са налични, поради което този сценарий 
може да се определи като оптимистичен, но 
нереалистичен. 

Реалистичният сценарий за развитие-
то на системата на паричен съвет е влизане 
на България в Еврозоната, с което действи-
ето на системата естествено да спре да съ-
ществува. Този сценарий е вероятен поради 
конкретните действия и неколкократното за-
явяване на готовност за следване на имен-
но този сценарий. Въпреки това, трябва да 
се отчетат ползите и недостатъците от член-
ството на България в Еврозоната и да се оце-
нят рисковете пред средносрочното разви-
тие на икономиката. 
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