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НОВИ РЕГУЛАТОРНИ ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ В ЕС
Снежана Башева
NEW REGULATORY REQUIREMENTS
FOR INDEPENDENT FINANCIAL AUDIT IN THE EU
Snejana Basheva

Резюме
Началото на реформите в осъществяването на одиторските услуги в Европа започна
през 2010 г. с проведени консултации, организирани от Европейската комисия под
формата на Зелена книга, с наименованието „Политиката в областта на одита: поуки
от кризата (1). Една година по-късно Европейската комисия публикува вариант на
преработка на Директивата относно задължителния одит (2006/43/ЕО) (2), приложима
по отношение на всички задължителни одити в Европейския съюз и Регламент (3),
приложим по отношение на задължителния одит на предприятия, извършващи дейност
от обществен интерес. През 2014 г. окончателната Директива 2014/56/ЕС (4) и
Регламент 537/2014 (3) бяха съгласувани и публикувани в Официалния вестник на ЕС.
Целта на статията е чрез сравнителен анализ между двете одитни директиви и
изследване на съдържанието на Регламента
да се изведат новите постановки в
областта на одиторските услуги в ЕС.
Ключови думи: Директива 2014/56/ЕС, Регламент 537/2014, независим финансов одит,одитни
комитети,съвместен одит

Abstract
Historically the beginning of reforms in the implementation of audit services was launched in 2010
with the consultation organized by the European Commission in the form of a Green Paper entitled
"Politics in the audit: lessons from the crisis. In November 2011 the European Commission
published its proposals, including the option of revision of the Directive on Statutory Audit (2006/43
/ EC) , applicable to all statutory audits in the European Union and Regulation applicable only to
statutory audits of companies operating in the public interest. The adopted Directive amends
Directive on Statutory Audit (2006/43 / EC) and it contains requirements that govern each binding
statutory audit in the European. Directive contains certain requirements applicable only to
companies operating in the public interest and relating to audit committees. For its part Regulation
contains additional requirements that relate specifically to the mandatory statutory audits of
companies operating in the public interest, in addition to those set out in the Directive. The aim of
the article is to mark the essential requirements and new developments in the field of auditing laid
5

down in the Directive and the Regulation and to outline the main areas of concern in relation to
their transposition.

Keywords: Directive 2014/56 / EC Regulation 537/2014, independent financial audit, audit
committees, joint audit

1. Въведение
Началото на реформите в осъществяването на одиторските услуги в Европа
започна през 2010 г. с проведени консултации, организирани от Европейската комисия
под формата на Зелена книга, с наименованието „Политиката в областта на одита:
поуки от кризата” (1). Една година по-късно Европейската комисия публикува вариант
на преработка на Директивата относно задължителния одит (2006/43/ЕО (2) приложима
по отношение на всички задължителни одити в Европейския съюз и Регламент (3),
приложим по отношение на задължителния одит на предприятия, извършващи дейност
от обществен интерес.
През 2014 г. окончателната Директива 2014/56/ЕС (4) и Регламент 537/2014 (5)
бяха съгласувани и публикувани в Официалния вестник (ОВ) на ЕС. Страните се
договориха
законодателството да се прилага във всички държави-членки на
Европейския съюз, включително и тези от Европейското икономическо пространство, а
именно Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Държавите-членки в срок от две години
след влизане в сила на Директива 2014/56/ЕС трябва да транспонират изискванията на
Директивата в своето национално законодателство. Така се гарантира последователно
хармонизиране и еднакво прилагане на правилата от всички. Регламент 537/2014 влиза
в сила двадесет дни след публикуването му в Официалния вестник, но доколкото той
съдържа препратки към Директива 2014/56/ЕС е налице двегодишна отсрочка по
отношение на разпоредби, съдържащи се в него. Изключение правят разпоредбите
относно задължителната ротация на одиторските фирми, които влизат в сила
незабавно, но с механизми за преход.
Директива 2014/56/ЕС представлява подобрен вариант на Директива 2006/43/ЕО
относно задължителния одит и в нея се съдържат изисквания, които регулират всеки
задължителен законов одит в Европейския съюз. Директивата съдържа и определени
изисквания, приложими единствено по отношение на предприятията, извършващи
дейност от обществен интерес и отнасящи се до одитните комитети. От своя страна
Регламент 537/2014 съдържа допълнителни изисквания, които се отнасят конкретно до
задължителния законов одит на предприятията, извършващи дейност от обществен
интерес, в допълнение към тези, изложени в Директивата.
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2. Сравнителен анализ на Директива 2014/56/ЕС и Директива 2006 /43/СС
Сравнителният анализ на двата документа показва,че новите моменти, включени
в Одитната директива 2014/56/ЕС, се отнасят основно до: дефиницията за
предприятия, извършващи дейност от обществен интерес; разпоредбите относно
независимостта и обективността на одитора; организацията на одитора и одиторската
работа; подобряването на качеството на одиторската работа; изискванията във връзка
с наказания и санкции на одиторите; механизма за приемане на международни
одиторски стандарти на ниво Европейски съюз; публичното докладване от страна на
одитора и допълнителните изисквания по отношение на одитните комитети на
предприятията, извършващи дейност от обществен интерес.
Това, което прави на пръв поглед впечатление е, че в Директива 2014/56/ЕС в
сравнение с Директива 2006/43/ЕО дефиницията за предприятия от обществен интерес
е разширена и вече към тях се отнасят предприятия, които:
• се регулират от законодателството на държава-членка и чиито
прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, в
която и да е държава-членка по смисъла на член 4, параграф 1, точка 14 от
Директива 2004/3 9/ЕО;
• са кредитни институции, дефинирани в чл. 43, параграф 1, точка 1 от
Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, различни от
споменатите в чл. 2 от посочената директива;
• са застрахователни предприятия по смисъла на чл. 2, параграф 1 от
Директива 91/674/ЕИО; или
• са определени от държавите-членки като дружества, извършващи дейност
в обществен интерес, например предприятия, които имат голяма
обществена значимост поради характера на стопанската си дейност, своя
размер или броя на служителите.
В Одитната директива 2014/56/ЕС се запазват фундаменталните концепции за
обективност и независимост на одитора, които са регламентирани и в Директива
2006/43/ЕО. Това е напълно обяснимо, като се има предвид, че те представляват
основата, върху която се изгражда скелета на одиторските услуги и независимия
финасов одит. Изискването задължителният одитор или одиторското предприятие да
въведат подходящи предпазни мерки с цел свеждане до минимум на заплахите пред
своята независимост остава. Запазена е и отговорността на одитора или одиторското
предприятие за разработване, въвеждане и прилагане на съответни мерки за
гарантиране и запазване на тяхната независимост. Задължителният одитор или
одиторското предприятие преди да приемат одиторския ангажимент, задължително
следва да оценят и документират определени индикатори за независимост (2). Те
напълно съответстват на изискванията, съдържащи се в Директива 2006/43/ЕО относно
задължителния одит. Задължителният одитор или одиторско предприятие преценяват:
дали има заплахи за тяхната независимост и какви предпазни мерки са приложени за
намаляване или елиминиране на тези заплахи; дали разполагат с компетенти
служители, време и ресурси, необходими за извършване на задължителния одит по
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подходящ начин; подбора и одобряването на ключовия съдружник, отговорен за одита
като задължителен одитор в държавата членка.
Новият момент, заложен в Директива 2014/56/ЕС (чл. 22а, Директива
2014/56/ЕС) е,
че изискването за независимост от одитираното предприятие се
поставя не само по отношение на задължителния одитор и одиторското предприятие,
но и по отношение на „всяко физическо лице, което е в състояние пряко или косвено да
повлияе върху резултатите от задължителния законов одит (2). В
Директивата
конкретно е поставен въпросът за независимостта във връзка със случаите, в които
одитираното предприятие наема по трудово правоотношение бивши задължителни
одитори, които са предоставяли услугите си по време на ангажимента за одит. В нея е
регламентирано изискването, докато не измине поне една година, след като бившият
одитор е участвал в ангажимента за одит, да не изпълнява определени функции в
одитираното предприятие. По-конкретно такива са: да заема ключови ръководни
позиции, да бъде член на одитния комитет или на органа, изпълняващ равностойни
функции, да бъде неизпълнителен член на административен орган или член на
надзорен орган. Периодът на ограниченията се удължава на две години по отношение
на задължителни одитори и ключови съдружници, отговорни за одита на предприятия,
извършващи дейност от обществен интерес.
За разлика от Директива 2006/43/ЕО, която не съдържа конкретни изисквания
относно вътрешната организация и организацията на работа на задължителния одитор
или одиторското предприятие, в Директива 2014/56/ ЕС са включени два нови члена,
поставящи нови изисквания пред задължителния одитор относно (2):
- запазване на обективността и независимостта;
- разработване и въвеждане на механизъм за ефективен вътрешен контрол върху
качеството, неговото текущо наблюдение и оценяване;
- гарантиране, че възлагането на дейности на външни изпълнители не ограничава
възможността компетентните органи да осъществяват надзор върху тях;
- документиране и справяне със случаи, които биха могли да окажат влияние
върху почтеността;
- разработване и установяване на политики за изпълнение на задължителния одит
и управление на одиторското досие;
- гарантиране на приемственост и регулярност на извършваните дейности по
задължителен законов одит;
- гарантиране адекватност на политиките във връзка с възнагражденията,
включително участие в разпределението на печалбата.
Съгласно Директива 2014/56/ ЕС за всеки одиторски ангажимент се назначава
поне един ключов съдружник, отговорен за одита. Той взема активно участие в
извършването на одита. На ключовия съдружник следва да бъдат осигурени адекватни
ресурси и компетентен персонал. Документът съдържа също и условия, отнасящи се
до (чл. 246, Директива 2014/56/ЕС) (4): гарантирането на независимостта и
компетентността на ключовия съдружник, отговорен за одита; процедурата по
документиране и докладване на нарушения и жалби; поддържането и съдържанието на
клиентската документация и одиторското досие.
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В духа на Директива 2006/43/ЕС новата Директива изисква всеки задължителен
законов одит в рамките на Европейския съюз да бъде извършван в съответствие с
Международните одиторски стандарти, приети от Европейската комисия. В Директива
2014/56/ЕС се посочва, че: "..Международни одиторски стандарти означават
Международните одиторски стандарти (МОС), Международният стандарт за контрол
върху качеството (МСКК 1) и други, свързани с тях стандарти, издадени от
Международната федерация на счетоводителите (IFАС) чрез Съвета по международни
одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност (СМОССИС)” (чл. 26 (2),
Директива 2014/56/ЕС) (4). Запазена е възможността, предоставена на държавитечленки, да прилагат национални одиторски стандарти, разглеждащи теми, които не са
обхванати от Международните стандарти, приети от Европейската комисия.
По отношение на прегледите за гарантиране на качеството в Директива
2014/56/ЕС няма съществени изменения в сравнение с Директива 2006/43/ЕО. Остава
изискването всяка държава-членка да разработи и въведе система за гарантиране на
качеството, която да съответства на минималните критерии, изложени в Директивата.
Нов момент е, че Директивата включва базиран на риска анализ, който да определи
честотата на прегледите за гарантиране на качеството (чл. 29 (1), Директива
2014/56/ЕС) (4). С това се дава преимущество на рисково базирания подход при
определяне на извадките за преглед на качеството. Независимо от това прегледите за
гарантиране на качеството трябва да бъдат извършвани като минимум на всеки шест
години. Директива 2014/56/ЕС съдържа допълнителни изисквания относно лицата,
извършващи прегледи за гарантиране на качеството, като (чл. 29 (2), Директива
2014/56/ЕС (4): наличие на професионално образование, подходящ опит и специално
обучение; да са изминали минимум три години от каквото и да е свързване на лицето,
извършващо прегледа, със задължителния одитор или одиторско предприятие, които
са обект на преглед, и да не е налице конфликт на интереси между лицето,
извършващо прегледа, и задължителния одитор или одиторско предприятие, които са
обект на преглед.
Директива 2014/56/ЕС дава възможност гарантирането на качеството, както и
разследванията и санкциите да са обект на делегиране на професионални организации.
Директивата относно задължителния одит от 2006 г., постави изискването всяка
държава
членка да организира системата за надзор, като отговорността за
осъществяването на надзора следва да бъде делегирана на компетентен орган. Като
ръководни членове на този орган могат да вземат участие лица, които не упражняват
одиторска професия. Директива 2014/56/ЕС допуска професионални счетоводители и
одитори на публична практика и експерти да бъдат призовавани да съдействат на
компетентния орган при изпълнение на специфични задачи, без да участват във
вземането на каквито и да е решения. Вменено е изискването Компетентният орган да
носи крайната отговорност за надзора над: одобряването и регистрирането на
задължителните одитори и одиторски преприятия; приемането на стандарти (за
професионална етика, вътрешен контрол върху качеството в одиторските фирми и
одит) и продължаващото обучение, системата за гарантиране на качеството, системите
за разследване и административно налагане на дисциплинарни мерки.
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Компетентният орган може да делегира която и да е от неговите задачи на други
органи или организации, определени, или по друг начин оправомощени по закон, да
изпълняват такива задачи (чл. 32 (46), Директива 2014/56/ЕС (4). При делегиране на
правомощия се посочват конкретно условията, при които се извършва това делегиране
и задачите, като се избягва конфликт на интереси. Директивата дава възможност
Компетентният орган да може да възстановява своите правомощия във всеки отделен
случай.
В Директива 2014/56/ЕС са запазени изискванията относно Одитните комитети,
като са разширени функциите, възложени на тях. По-конкретно като функции се
включват (чл. 39 (6), Директива 2014/56/ЕС (4):
• информиране на административния или надзорния орган на одитираното
предприятие за резултатите от задължителния законов одит и обясняване на
приноса му за интегритета на финансовите отчети;
• осъществяване на текущо наблюдение върху процеса на финансово отчитане и
предоставяне на препоръки;
• осъществяване на текущо наблюдение на ефективността на вътрешния контрол
върху качеството и системата за управление на риска;
• осъществяване на текущо наблюдение върху процеса на одит на задължителните
или консолидираните финансови отчети, основно констатациите и
заключенията;
• осъществяване на преглед и текущо наблюдение върху независимостта на
задължителния одитор; и
• отговорност за процедурата за избор на задължителен одитор или одиторска
фирма.
Директива 2014/56/ЕС изисква държавите-членки да гарантират, че всяко
предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, има одитен комитет (чл. 39
(1), Директива 2014/56/ЕС) (4). От задължението да имат одитен комитет могат да
бъдат освободени одитирани предприятия, които са например: малко или средно
предприятие и функциите на одитния комитет се изпълняват от административен или
надзорен орган; предприятие, извършващо дейност от обществен интерес с орган,
изпълняващ равностойни функции на одитен комитет в съответствие със законови
разпоредби в държавата членка, в която е регистрирано одитираното предприятие.
Запазено е изискването за допустимост поне един член на одитния комитет да има
компетентност в областта на счетоводството и одита, а самото изискване за
независимост е направено по-ограничително, доколкото не „поне един”, а
„мнозинството” от членовете трябва да са независими от одитираното предприятие.
Регламент 537/2014 се прилага само по отношение на одита на предприятия,
извършващи дейност от обществен интерес. В него се съдържат постановки, отнасящи
се до: ограниченията върху предоставянето на услуги, различни от одита; изискванията
за задължителната ротация на одиторските предприятия; комуникацията от страна на
одитора по отношение на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес;
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надзора над одиторите и одиторските фирми на ниво Европейски съюз и учредяване на
нов орган - Комитет на европейските органи за надзор над одиторите (СЕАОВ).
С Регламент 537/2014 се въвежда списък на забранени услуги, различни от одита.
Съгласно документа забраната важи за срока между началото на одитирания период и
датата на издаване на одиторския доклад, както и в непосредствено предшестващата
финансова година по отношение на услуги, свързани с вътрешния контрол. В чл. 5 на
Регламент 537/2014 са посочени следните забранени услуги: данъчни услуги,
отнасящи се до изготвяне на данъчни формуляри, данъци върху разходите за труд,
митнически сборове, идентифициране на публични субсидии и данъчни стимули,
съдействие по отношение на данъчни проверки/ревизии от страна на данъчните органи,
изчисляване на преки и непреки данъци и отсрочени данъци, предоставяне на данъчни
консултации; услуги, които предполагат вземане на каквото и да е участие в
ръководството или вземането на решения в одитираното предприятие; водене на
счетоводство и изготвяне на счетоводна документация и финансови отчети; услуги,
свързани с разчети за трудови възнаграждения; разработване и внедряване на
процедури за вътрешен контрол или управление на риска, или на технологични системи
за финансова информация; услуги по оценяване; правни услуги; услуги, свързани с
функцията „вътрешен одит” на одитираното предприятие; услуги, свързани с
финансирането, структурирането и разпределението на капитала и инвестиционната
стратегия на клиента за одит; стимулиране на продажбите, търгуване или поемане на
акции или дялове в одитираното предприятие; услуги, свързани с човешки ресурси,
като например подбор и наемане на персонал на високи управленски нива,
структуриране на организацията или контрол върху разходите.
Държавите членки имат възможност да разширят списъка на забранените услуги.
При определени условия Регламент 537/2014 предоставя на държавите членки
възможност да разрешат услуги като: данъчни услуги, отнасящи се до изготвяне на
данъчни формуляри, идентифициране на публични субсидии и данъчни стимули,
съдействие по отношение на данъчни проверки/ревизии от страна на данъчните органи,
изчисляване на преки и непреки данъци и отсрочени данъци; услуги по оценяване.
Важно място в Регламента е отделено и на комуникацията от страна на одитора,
както външна - с одиторския доклад (чл. 10, Регламент 537/2014г.) (3) така и вътрешна
- с доклада до одитния комитет (чл. 11, Регламент 537/2014г.) (3) на предприятието,
извършващо дейност от обществен интерес. Съгласно Регламент 537/2014 одиторският
доклад на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, трябва да
отговаря и на следните допълнителни изисквания:
• изявление, посочващо от кого или от кой орган е назначен одиторът или
одиторското предприятие;
• изявление, посочващо датата на назначаване и срока на цялостния
непрекъснат ангажимент, включително предходни подновявания и
преназначения на одитора;
• одиторското мнение следва да бъде подкрепено от описание на найзначителните оценени рискове от съществени отклонения, както и
обобщение на предприетите от одитора процедури в отговор на тези
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рискове и когато е уместно, ключовите наблюдения, произтичащи от тези
рискове;
• обяснение относно степента, в която е счетено, че задължителният законов
одит е бил в състояние да разкрие нередности, включително измама;
• потвърждение, че одиторското мнение е в съответствие с допълнителния
доклад до одитния комитет;
• декларация, че нито една от забранените услуги, различни от одита, не е
предоставяна на одитираното предприятие и че независимостта на одитора
е била запазена.
Директивата
за задължителния одит от 2006 г. наложи изискването за
допълнителен доклад до Одитния комитет във връзка с одита на предприятие,
извършващо дейност от обществен интерес. Регламент 537/2014
включва
допълнителни изисквания към съдържанието на този доклад, като:
• описание на честотата и естеството на комуникацията между
задължителния одитор или одиторското предприятие и Одитния комитет,
ръководството и/или надзорния съвет, включително датите на срещите;
• описание на използваната методология, включително кои елементи от
баланса са били директно проверени и потвърдени и кои са били базирани
на тестване на системите и спазването на изискванията;
• описание на количественото ниво на същественост, приложено при
изпълнение на задължителния законов одит по отношение на финансовия
отчет като цяло, и ако е приложимо, нивото или нивата на същественост по
отношение на конкретни класове сделки и операции, салда по сметки и
оповестявания;
• обяснение на преценките за събития или условия, идентифицирани в хода
на одита, които биха могли да породят значителни съмнения относно
способността на предприятието да продължи да функционира като
действащо предприятие и дали те представляват съществена несигурност;
• доклад относно съществени недостатъци във вътрешната система за
финансов контрол, както и в системата на счетоводно отчитане. За всеки
съществен недостатък допълнителният доклад следва да посочва дали
ръководството е отстранило въпросния недостатък;
• доклад относно идентифицираните в хода на одита съществени въпроси,
отнасящи се до действително или подозирано неизпълнение на
изискванията на законодателството и нормативните разпоредби или на
устава, доколкото се счита, че те са уместни, за да може Одитният комитет
да изпълни задачите си;
• оценка на методите за оценяване, приложени спрямо различните статии на
годишния счетоводен отчет или на консолидирания счетоводен отчет,
включително ефекта от промяна в тези методи;
• доклад относно съществени затруднения, с които одиторът се е сблъскал в
хода на одита, важни въпроси, произтичащи от одита, които са били
обсъдени или са били обект на кореспонденция с ръководството, и каквито
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и да е други въпроси, произтичащи от задължителния законов одит, които
според професионалната преценка на задължителния одитор са съществени
за надзора над процеса на финансово отчитане.
Постановката, че част от комуникацията от страна на одитора представлява и
докладът за прозрачност се запазва. Изискванията във връзка със съдържанието на
доклада за прозрачност са регламентирани в Директивата относно задължителния
одит от 2006 г. и остават непроменени.От Регламент 537/2014 произтичат само някои
допълнителни точки, например оповестяване на общия оборот на мрежата и декларация
за независимостта на фирмата ( Член 13,Регламент 537/2014г.) (3).
Един от най-важните въпроси, включени в Регламент 537/2014, е въпросът за
продължителността на ангажимента за одит. Регламентът определя максимална
продължителност на ангажимента за одит от десет години, а минимална - от една
година. Държавите-членки имат възможност за избор по отношение на тези срокове в
следните граници:
- те могат да определят срока на минималната продължителност на повече от
една година;
- те могат да определят срока на максималната продължителност на по-малко от
десет години.
Регламент 537/2014 предоставя на държавите членки и две възможности за
удължаване срока на максималната продължителност на ангажимент за одит. Това
може да стане чрез налагане на „публична тръжна процедура” или „съвместен одит”.
Реализирането на един от тези подходи може да доведе до определяне на срока на
максималната продължителност на ангажимента за одит на ( Член 17 (4), Регламент
537/2014г.) (3):
- общ период от 20 години, но само ако след изтичане на първия десетгодишен
период (или по-кратък срок по решение на държавата членка) се проведе публична
тръжна процедура;
- общ период от 24 години, но само ако двама одитори - т.е. посредством
съвместен одит - бъдат назначени едновременно след изтичане на първия
десетгодишен период и те представят съвместен доклад.
Регламент 537/2014 определя период на „изчакване”, по време на който
задължителният одитор, одиторското предприятие или член на тяхната мрежа не следва
да извършват задължителен законов одит на същото предприятие, извършващо дейност
от обществен интерес, след изтичане на срока на максималната продължителност на
ангажимента. Този период е четири години.
Друг важен момент, разгледан в Регламент 537/2014, е забраната за делегиране
на определени области на професионалните организации (чл. 24 (1), Регламент
537/2014) (3).Такива области са: системата за гарантиране на качеството съгласно Член
26 от Регламента; осъществяване на разследвания съгласно чл. 23 от Регламента и Член
32 от Директива 2014/56/ЕС; налагане на санкции и мерки, отнасящи се до прегледите
за гарантиране на качеството или разследване на задължителния законов одит на
предприятия, извършващи дейност от обществен интерес.
Във връзка с гарантиране на качеството на задължителните одитори и
одиторските предприятия на дружества, извършващи дейност от обществен интерес,
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проверките следва да се извършват с по-голяма честота и като минимум на всеки три
години. Регламент 537/2014 позволява това изискване да не се прилага по отношение на
предприятия, извършващи дейност от обществен интерес, представляващи малки или
средни предприятия, при които максималният срок между проверките за гарантиране
на качеството остава шест години. Регламентът очертава минималния обхват на една
проверка. По-конкретно проверката трябва да включва (Член 26 (6), Регламент
537/2014) (3): оценката на проектирането на вътрешната система за контрол върху
качеството на задължителния одитор или одиторското предприятие; подходящо
тестване за съответствие на процедурите и преглед на одиторски досиета на
предприятия, извършващи дейност от обществен интерес, с цел проверка на
ефективността на вътрешната система за контрол върху качеството и оценка на
съдържанието на последния годишен доклад за прозрачност.
Специално внимание в Регламент 537/2014 е отделено на сътрудничеството
между органите за надзор над одиторите и осъществяването на надзор. С цел
изпълнение на надзорните си задължения компетентните органи на държавите членки
следва при необходимост да си сътрудничат. По смисъла на Регламента при това
сътрудничество се спазва принципът на регулиране от страната на произход и надзор
от държавата членка, в която задължителният одитор или одиторската фирма са
одобрени и в която се намира седалището на одитираното предприятие.
Регламент 537/2014 налага сътрудничеството между компетентните органи да
бъде организирано в рамките на нов орган - Комитета на европейските органи за
надзор над одиторите (СЕАОВ). В него
ще вземат участие високопоставени
представители на националните компетентни органи (по един представител от държава
членка) и един член, назначен от Европейския орган по ценни книжа и пазари (ESMA)
без право на глас. Председателят на този орган ще бъде избран между представителите
на националните компетентни органи, а заместник-председателят ще бъде назначен от
Европейската комисия. Всички актуални задачи на Европейската група на органите за
надзор над одиторите (EGAOB) ще бъдат поети от този нов орган.
Комитетът на европейските органи за надзор над одиторите (СЕАОВ) ще носи
отговорност за координиране на дейностите на националните компетентни органи. Поконкретно той основно ще се занимава със следното (чл. 30 (7), Регламент 537/2014)
( 3 ):

-

да приема необвързващи насоки или становища, които ще бъдат публикувани от
Европейската комисия.
ще изпълнява и функция във връзка с координацията на задачи, когато това се
изисква от новото законодателство;
да улеснява обмена на информация;
да предоставя консултации на Европейската комисия и да допринася за
техническото оценяване на системите за публичен надзор на трети страни и
техническа проверка на международните одиторски стандарти, включително
процедурите за тяхното разработване, с оглед приемането им за прилагане на
ниво Европейски съюз;
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-

да допринася за усъвършенстване на механизмите за сътрудничество
по
отношение надзора над задължителните одитори, одиторски фирми и мрежи на
предприятията, извършващи дейност от обществен интерес.
3. Заключение

Директива 2014/56/ЕС и Регламент 537/2014 поставят нови изисквания, с
които трябва да се съобразяват държавите-членки на ЕС, при транспонирането на тези
два документа. Транспонирането им
няма да е лек и едностранен процес.
Трудностите идват и от предоставените възможности за опции или варианти при
прилагането на отделни техни членове. Наличието на варианти предполага различни
подходи за решаване от отделните страни и респективно различна практика в
държавите-членки. Съвсем логично е да се предположи, че Надзорните органи ще
бъдат за прилагането на
най-рестриктивни опции, докато професионалните
организации ще пледират за разумност и практичност. Отговорът на този въпрос може
да се даде единствено, ако се изхожда от потребностите на обществото като цяло. За да
се постигне по-голяма съпоставимост между страните- членки на ЕС, би следвало да
се прилага единен подход по отношение на всички важни пунктове от двата
документа , а не да има разнопосочни действия. Последното трябва да се реши на ниво
ЕС.
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ВЛИЯНИЕ НА СЛИВАНИЯТА И ПОГЛЪЩАНИЯТА
ВЪРХУ РЕНТАЕИЛНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА
ЪАНКИТЕ В ЪЪЛГАРИЯ

ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ

IMPACT OF MERGERS AND ACQUISITIONS ON THE
PROFITABILITY AND EFFICIENCY OF THE BANKS IN
BULGARIA
LACHEZAR BORISOV

Резюме
В резултат на негативните последици на глобалната финансова криза се наблюдават
различни преструктурирания на банковия сектор в световен мащаб и в Европа.
Сливанията и поглъщанията в банковия сектор в България не са изследвани, поради което
се прави анализ на влиянието им върху банковата рентабилност и ефективност
посредством използването на традиционните показатели. За целта е използван
микроподхода при оценяване на финансовия статус на банковата система. Изследването
доказва, че сливанията и поглъщанията в банковия сектор имат положително влияние
върху ефективността на банките в България в периода 2007-2016 г.

Ключови думи: търговски банки, банкова ефективност, сливания и поглъщания

Abstract
As a result of the negative consequences of the global financial crisis a number of different
restructuring processes of the banking system were observed globally and in Europe. Mergers and
acquisitions in the banking sector in Bulgaria have not been studied and therefore analyses of their
impact on bank profitability and efficiency by means of traditional indicators was done. For the
purposes the micro approach, assessing the financial status of the banking system, was used. The
study showed that mergers and acquisitions in the banking sector have a positive impact on the
bank efficiency in Bulgaria in the period 2007-2016.

Key words: Commercial banks, bank efficiency, mergers and acquisitions
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1.

Въведение

Глобалната финансово-икономическа криза от 2007-2008 г. постави редица
въпроси относно преструктурирането на кредитните институции. Мерките за справяне
с кризата изведоха и ролята на държавата, като държавните помощи, предоставени на
финансови сектор в ЕС, от 2008 до 2011 г. достигнаха общо 1,6 трилиона евро или 13%
от БВП на ЕС. Преструктурирането на банковия сектор се оказа приоритет, чрез който
се цели подобряване на рентабилността и ефективността на банковото посредничество.
Един от способите на преструктуриране без намеса на държавата са сливанията и
поглъщанията.
Обект на настоящото изследване са сливанията и поглъщанията на търговските
банки в България през последните десет години или в периода 2007-2016 г. Предмет на
изследване е влиянието на сливанията и поглъщанията върху ефективността на банките
в България. За целта се използват няколко показатели, измерващи доходността и
ефективността на кредитните институции в страната, които са се преструктурирали
чрез сливания и поглъщания през последните десет години, както и ефектите от това на
микроикономическо ниво.
Изследването има за цел да анализира промените в индикаторите на банките,
които евентуално са настъпили в резултат на сливането или поглъщането с цел да се
направят съответните изводи. За реализиране на целта на разработката се използва
микроподхода при оценяване на финансовия статус на банковата система (Божинов,
2012 ) 1.

Тезата, която се доказва в настоящото изследване е, че сливанията и
поглъщанията в банковия сектор оказват положително влияние върху показателите за
ефективност и рентабилност на банките в България през последните десет години.
Изследването е структурирано в четири части. Във втората част се разглеждат
накратко сливанията и поглъщанията, извършени в България в периода 2007-2016 г. В
следващата част се прави описание на показателите, които ще бъдат използвани за
целите на анализа и са анализирани конкретните резултати от сливанията и
поглъщанията върху банковата ефективност. В четвъртата част са представени
основните изводи, до които се достига в хода на анализирането на показателите за
ефективността на банките в България.
2. Сливанията и поглъщанията на банките в България в периода 2007
2016 г.
В изследването се анализира какви са ефектите от извършената концентрация на 9
субекта, опериращи на българския банков пазар в периода 2007-2016 г. По-конкретно
анализът обхваща:12
1 Божинов, Б. (2013). Анализ на състоянието и развитието на българската банкова система (2007-2012),
АИ "Д.А.Ценов", Свищов, с. 9-36.
2 Изследването не обхваща концентрацията на Банка Пиреос България, която през 2007 г. закупува
частично търговско предприятие, а именно „ритейл“ портфейла на ING Bank България - клон Сфоия.
(Концентрацията не е мащабна).
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•

•
•
•

Вливане на „Ейч Ви Би Банк Биохим“ АД и „Банка Хеброс“ АД в „Булбанк“ АД
и преименуване на приемащата банка на „Уникредит Булбанк“ АД, на
27.04.2007 г.
Вливане на „ДЗИ Банк“ АД в „Българска пощенска банка“ АД и преименуване
на банката на „Юробанк И Еф Джи България“ АД на 0 Е 11.2007 г.
Вливане на „Юнионбанк“ ЕАД в „Първа инвестиционна банка“ АД на 04.03.
2014 г.
Поглъщане на търговското предприятие на клона на Алфа банк в България от
Пощенска банка, с юридическо име „Юробанк България“ АД на 09.03.2016 г.

През октомври 2006 г. управителните съвети на „Булбанк“, АД, „Ейч Ви Би Банк
Биохим“ АД и „Банка Хеброс“ АД одобряват договор за преобразуване, по силата
който „Ейч Ви Би Банк Биохим“ АД и „Банка Хеброс“ АД се вливат в „Булбанк“ АД
посредством размяна на акции. Впоследствие договорът за преобразуване, като
приложимите съотношения за размяна на акции са одобрени от акционерите на трите
банки, участващи в преобразуването. Вливането юридически приключва на 27.04.2007
г. и банката съставя общ годишен финансов отчет към края на 2007 г.
В края на 2006 г. „Юробанк И Еф Джи Холдинг“ (Люксембург), компания,
принадлежаща на групата „И Еф Джи Юробанк Ергасиас“ придобива 91,2% от
капитала на „ДЗИ Банк“ АД. По този начин “Юробанк И Еф Джи Еруп“, която
упражнява пълен контрол върху „Българска пощенска банка“ АД придобива контрол
върху „ДЗИ Банк“ АД. На 12.03.2007 г. в изпълнение на целите на “Юробанк И Еф Джи
Еруп“ за постигане на вътрешна оптимизация на принадлежащите й дружества, двете
банки стартират процедура за вливане на „ДЗИ Банк“ АД в „Българска пощенска
банка“ АД. На 01.11.2007 г. юридическото сливане на двете банки е финализирано,
като „ДЗИ Банк“ АД престава да съществува, а „Българска пощенска банка“ АД става
неин правоприемник и продължава да съществува под името на „Юробанк И Еф Джи
България“ АД.
През четвъртото тримесечие на 2013 г. „Първа инвестиционна банка“ АД реализира
сделка по придобиването на 100% от капитала на „Юнионбанк“ ЕАД от унгарската
МКБ Банк Зрт., дъщерно дружество на немската "Байерише Ландесбанк" АЕ. През 2014
г. „Първа инвестиционна банка“ АД реализира вливането на придобитата през
октомври 2013 г. „Юнионбанк“ ЕАД. Вливането е вписано в Търговския регистър на 4
март 2014 г., с което „Юнионбанк“ ЕАД е заличено като търговско дружество, като
всички негови права и задължения преминават върху „Първа инвестиционна банка“ АД
в качеството на универсален правоприемник.
На 09.03.2016 г. в Търговския регистър е вписан договор за прехвърляне на
търговското предприятие, като „Юробанк България“ АД придобива от „Алфа Банк“ АЕ
търговското предприятие на продавача, съставляващо дейността на българския му
клон. По смисъла на чл.15 от Търговския закон „Юробанк България“ АД придобива
всички права, задължения и фактически отношения на клона на „Алфа Банк“ АЕ,
опериращ в България.
От гледна точка на микроикономическата теория, посочените сливания са
еднотипни и могат да бъдат счетени като хоризонтална интеграция. “Хоризонталната
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интеграция обединява фирми от един и същи технологичен етап на отраслово
производство или произвеждащи еднакъв продукт, като например обединяване на
производители на цимент, захар и т.н.
При хоризонталната интеграция фирмите преследват реализирането на
икономии от мащаба и по-голяма ефективност на производството и намаление на
средните издръжки (разходи). Втората и по-често срещана цел е достигането и
реализирането на ползи от положение при което, фирмата има по-голяма пазарна мощ.
От гледна точка на законодателството и предвид обстоятелството, че е налице
припокриване между повечето дейности, осъществявани от банките, участващи в
цитираните по-горе сливания, може да се определи, че във всички случаи е налице
концентрация от хоризонтален тип4 .
При първите две концентрации е налице сливане между банки, които имат едни и
същи мажоритарни собственици и сделките се осъществяват едностъпково. В рамките
на този моментен анализ на сливането няма преки ефекти върху финансовите отчети на
банките. Такъв е случаят и с договора за прехвърляне на търговското предприятие, на
клона в България на „Алфа Банк“ А.Е в полза на „Юробанк България“ АД, защото
цената по сделката е 1 евро. За разлика от тези случаи концентрацията между „Първа
инвестиционна банка“ АД и „Юнионбанк“ ЕАД се осъществява на две стъпки. Поконкретно през 2013 г. „Първа инвестиционна банка“ АД придобива 100% от капитала
на „Юнионбанк“ ЕАД, а през 2014 г. се осъществява вливане на дъщерно дружество в
дружество-майка. В този случай, сделката по покупка на 100% от капитала оказва
влияние върху финансовите отчети на „Първа инвестиционна банка“ АД през 2013 г. и
2014 г. Това влияние основно се изразява върху печалбата на консолидирана основа
през 2013 г. и на индивидуална основа - след сливането през 2014. Това от своя страна
рефлектира върху размера на собствения капитал на приемащата компания през 2014 г.
Изхождайки от тези данни анализът на преките ефекти от сливането е по сложен.
3. Анализ на рентабилността и ефективността на банките преди и след
сливанията и поглъщанията
При анализа на рентабилността и ефективността на банковите институции преди и
след сливанията и поглъщанията за анализирания период в настоящата разработка се
използват следните индикатори за рентабилност и ефективност:345
• Печалба/собствен капитал (ROE)
• Печалба/активи - общо (ROA)
• Административни разходи/активи (АС/А)
• Нетни финансови и оперативни приходи/активи (NFOR/A)
• Нетен лихвен марж (NIM)

3 Ракарова С. (1999). Микроикономикс II равн., Първа част, С: “Тракия”, с.228
4 Вж. Решение №1191 от 18.09.2013 на КЗК.
5 Вътев, Ж., Божинов, Б (2013). Анализ на банковата дейност, АИ Ценов, Свищов и Agresti, A., Patrizia
Baundino, P.q Polini, P. (2008). The ECB and IMF Indicators for the Macro-Prudential Analysis of the Banking
Sector: A Comparison of Two Approaches, ECB , p. 14-15

19

Извън посочените индикатори следва да се има предвид, че съществуват и
други индикатори за измерване на ефективността и стабилността на банковата
система. 6
Посочените по-горе индикатори за оценка на банковата рентабилност и
ефективност в определена степен кореспондират и с някои от мотивационните теории
за сливания в банковия сектор. Така например една от теориите е, че концентрацията в
банковата индустрия се мотивира от евентуалния ръст в нетните оперативни приходи
у
(оперативна печалба) и от намаляването на разходите. Индикаторите са избрани и
съответно съобразени с оглед на наличната публично-достъпна информация, която е
необходима за изчисляването на показателите. Цялостната информация е използвана от
публикуваните отчети на търговските банки и на банковата система като цяло на
интернет страницата на БНБ.678При анализа на поглъщането на търговското предприятие
на клона на "Алфа банк" в България от Пощенска банка, се използват данни към
деветмесечието на съответната година, с оглед на съпоставимост и предвид на последна
актуалност на данните.
За целите на анализа индикаторите се сравняват по банки преди и след
концентрацията, като се наблюдават и стойностите на показателите средно за банковата
система с цел да бъде отчетена и посоката на общата динамика на развитие на сектора.
За пълнота на анализа се използват и общи индикатори за преобразувалите се банки
(респективно за приемащата банка), като се приема, че преди сливането или
поглъщането банките са използвали еднаква счетоводна политика и по този начин са
изведени показатели общо за слелите се стопански субекти, в периодите преди
сливането, въпреки, че то не е било все още осъществено.
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6 Вж. подр. Ангелов, Г. (2014). Оценка на ликвидността на българската банкова система (2009 - 2013).
Нардностопански архив, книга 3, АИ Ценов, Свищов, с. 65-81 и Михайлова-Борисова, Г. (2014).
Банковата ефективност в България, международната финансова криза и дълговата криза в Еврозоната,
Икономически и социални алтернативи, бр. 3, http://www.unwe.bg/uploads/Altematives/2_414_Gergana.pdf
7 Stewart, G. В.(1991). The Quest for Value A Guide for Senior Managers, Harper Business: New York,375382.
8 Вж. www.bnb.bgq последно влизане 09.11.2016 г.
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Фигура №1
Фиг. 1. RO E на банковата система, на банките, участващи в сливането,
индивидуално и общо преди и след сливането
Източник: БНБ, собствени изчисления

Данните сочат, че при първото сливане на „Ейч Ви Би Банк Биохим“ АД, „Банка
Хеброс“ АД и „Булбанк“ АД възвръщаемостта от собствения капитал и в двете години
преди сливането и на трите банки е под средното ниво за банковата система, а след
реализиране на сливането възвръщаемостта на капитала не само че нараства спрямо
изходните нива, а е и над средното ниво на показателя за банковата система.
При вливането на „ДЗИ Банк“ АД в „Българска пощенска банка“ АД следва да
се има предвид, че то е осъществено на 01.11.2007 г., т.е. само два месеца преди края на
календарната година, към който период е изготвен и първият общ годишен финансов
отчет. Поради този факт при това сливане на банки, ефектите върху показателите би
следвало да се търсят основно през 2008 г. Както и в първия случай показателят ROE на
банките преди сливането е под средното ниво за банковата система. След сливането
още през 2007 г. общият показател за ROE се повишава, като тази тенденция се
задълбочава през 2008 г. Нещо повече, през 2008 г. показателят ROE на слялата се
банка бележи не само значим ръст спрямо предходните години, а вече надвишава
средното ниво на показателя за банковата система.
След сливането на „Първа инвестиционна банка“ АД и „МКБ Юнионбанк“ ЕАД
показателят ROE нараства спрямо нивата му на преобразуващата се банка
("Юнионбанк"), а намалява по отношение на приемащата банка (ПИБ). В същото време
той остава относително константен по отношение на средното ниво за двете банки
преди сливането. В случая не се наблюдават ръстове на показателя в годините след
сливането, което се дължи на значителното повишаване на собствения капитал, което е
резултат от натрупването на неразпределена печалба от самото вливане, както и от
емитирането на хибриден дълг (емитиране на облигации), който е включен в размера на
капитала, след разрешение от БНБ и спазване на изискванията на европейското
законодателство по отношение на новата капиталова рамка.
По-конкретно - както вече е посочено, процесът на концентрация между „Първа
инвестиционна банка“ АД и „МКБ Юнионбанк“ ЕАД е двуетапен. На 10 октомври 2013
г. Първа инвестиционна банка“ АД придобива 122 464 965 броя безналични акции с
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право на глас, представляващи 100% от капитала на „МКБ Юнионбанк” ЕАД. След
придобиването наименованието на банката е променено от „МКБ Юнионбанк” ЕАД на
„Юнионбанк” ЕАД. В резултат на придобиването, Ерупата увеличава пазарния си дял и
признава печалба от придобиване на дъщерно предприятие в размер на 152 310 хил.
лв.9 на консолидирана основа с оглед осчетоводяване на инвестицията по справедлива
пазарна стойност. В същото време обаче на 4 март 2014 г. „Първа инвестиционна
банка“ АД успешно реализира вливането на придобитата през октомври 2013 г.
„Юнионбанк“ ЕАД, което е заличено като търговско дружество и всички негови права
и задължения преминават върху „Първа инвестиционна банка“ АД в качеството й на
универсален правоприемник. В резултат на вливането на дъщерно дружество в
дружество-майка балансовият собствен капитал на Първа инвестиционна банка се
увеличава през годината с 35,2% до 728 млн. лв., което се дължи основно на нарастване
при неразпределената печалба, която достига 470 млн. лв. в края на периода, при 284
млн.лв. за 2014 г. Увеличението се дължи основно от реализираната печалба от
придобиване на дъщерно предприятие („Юнионбанк“ ЕАД), призната при вливане в
размер на 152,310 хил.лв.10 В случай, че за целите на настоящия анализ и изследването
на директните ефекти от сливането върху показателя ROE (в годините 2014 г. и 2015
г.), се намали собствения капитал с неразпределената печалба, която не е натрупана от
банкова дейност, а от сливането, то индикаторът би нараснал значително.
През 2015 г. показателят ROE за „Първа инвестиционна банка“ АД намалява и
отклонението от средното ниво за банковата система се увеличава. Това се дължи на
намаляване на печалбата в резултат на ликвидните проблеми за банката през средата на
2014 г. и намесата на правителството чрез депозирането на средства в „Първа
инвестиционна банка“ АД, както и на тежестта от емитираните през предходните
години облигации, които представляват хибридни инструменти, отговарящи на
изискванията за допълнителен капитал от първи ред съгласно новия Регламент (ЕС)
№575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, което от своя страна повишава
размера на капитала.
При анализа на ефектите от поглъщането на "Алфа банк" - клон България от
"Пощенска банка", с юридическо име „Юробанк България“ АД по отношение на
показателя ROE в сравнението са изключени общите данни преди сливането, както и
показателят за клона. Това е направено с оглед на това, че собственият капитал на
"Алфа банк" - клон България, в двете години преди сливането е отрицателен, а през
една от годините, клонът реализира и загуба. В този случай изчисляването на
показателя е несъизмеримо и предвид на това е изключено от фигура №1 от настоящата
разработка. Сравнението на останалите показатели за рентабилност от капитала сочи,
че съгласно последните данни след сливането показателят значително се подобрява
спрямо ситуацията на двете банки преди сливането. Нещо повече - значително се
намалява и отклонението от средното ниво на показателя общо за банковата система в
България.*1
9 Вж. Консолидиран ГФО за 2013 г.
https://www.fibank.bg/uploads/_AboutUs/Financial/docs/Annual_Report_2013_BG.pdf
111Вж. Неконсолидиран ГФО за 2014 г. http://www.bsesofia.bg/?page=DownloadExtriFiles&EXTRI_ID=88925&lang=bg&year=2014&period=Q5
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Фпг.2. ROA на банковата система, на банките, участващи в сливането,
индивидуално и общо, преди и след сливането
Източник: БНБ, собствени изчисления

При анализа на показателя ROA по отношение на банките обект мониторинг
преди и след сливането се очертават следните ефекти:
• При сливането на „Булбанк“ АД, на „Ейч Ви Би Банк Биохим“ АД и на
„Банка Хеброс“ АД се наблюдава нарастване на възвръщаемостта от активите, както
спрямо отделните нива на показателя за банките участващи в концентрацията, така и по
отношение на показателя общо за трите банки. Нещо повече - след сливането
показателят на банката надвишава и средното ниво за банковата система, което не се
наблюдава в годината преди концентрацията.
• При сливането на „Българска пощенска банка“ АД с „ДЗИ Банк“ АД,
което е осъществено в края на 2007 г. се наблюдава ръст на показателя спрямо средното
ниво на банките, участващи в концентрацията, а през 2008 г. показателят нараства и
спрямо отделните стойности на банките преди концентрацията и се стига до
намаляване на отклонението със средния показател за банковата система.
• При сливането на „Юнионбанк“ ЕАД и на „Първа инвестиционна банка“
АД показателят запазва общото си ниво за двете банки преди концентрацията.
Наблюдава се и влошаване на нивото на показателя във втората година след сливането
в резултат на рязкото намаляване на печалбата поради конкретната ситуация с банката
през средата на 2014 г. и по-ниските приходи от лихви.
• При поглъщането на "Алфа Банк" - клон България от „Юробанк
България“ АД през 2016 г. се наблюдава нарастване на възвръщаемостта от активите,
както спрямо отделните нива на показателя за банките, участващи в концентрацията,
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така и по отношение на показателя общо за двете банки. Сливането оказва позитивно
въздействие и върху отклонението от средната стойност на индикатора за банковата
система.
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Фиг.З. АС/А за банковата система, за банките, участващи в сливането,
индивидуално и общо, преди и след сливането
Източник: БНБ, собствени изчисления

Съотношението на административните разходи към активите е един от основен
показател, с който биха могли да бъдат изследвани реализираните икономии от мащаба
при сливанията поглъщанията. Намаляването на разходите е и един от мотивите за
сливанията и поглъщанията в банковата индустрия, посочен от Стюард в неговата
разработка - „В търсене на стойност - ръководство за висши мениджъри“.
При анализа на показателя административни разходи/активи по отношение на
банките, обект на мониторинг преди и след сливането, се очертават следните ефекти:
• След сливането на „Булбанк“ АД, „Ейч Ви Би Банк Биохим“ АД и „Банка
Хеброс“ АД се наблюдава намаляване на показателя на административни
разходи/активи, спрямо нивото му на всички банки участващи в концентрацията. Нещо
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повече през 2007 г. намалява отклонението на показателя от средното ниво за банковата
система, сравнено с периода преди сливането. През 2008 г. показателят вече е под
средното ниво за банковата система.
• При сливането на „Българска пощенска банка“ АД с „ДЗИ Банк“ АД,
което е осъществено в края на 2007 г. се наблюдава намаляване на съотношението
административни разходи/активи, спрямо общия показател за двете банки преди
сливането. През 2008 г., когато реално се реализират ефектите от сливането
показателят продължава да намалява, като се намалява и отклонението му от средното
ниво на за банковата система.
• При сливането на „Юнионбанк“ ЕАД и на „Първа инвестиционна банка“
АД показателят относително запазва общото си ниво за двете банки преди
концентрацията, като се наблюдава намаление по отношение на нивото му, характерно
за „Юнионбанк“ ЕАД, преди сливането. Липсата на ясно изразена подобряваща се
тенденция по отношение на индикатора се дължи на намаляването на активите, спрямо
общото им ниво преди сливането, поради описаните по-горе факти.
• При поглъщането на "Алфа Банк" - клон Бълграия от „Юробанк
България“ АД се наблюдава ясно намаляване на показателя спрямо общото му ниво за
двете банки преди сливането. Поглъщането оказва позитивно влияние и върху
отклонението на показателя от средното му ниво за банковата система.

Фиг. 4. NFOR A за банковата система, за банките, участващи в сливането,
индивидуално и общо, преди и след сливането

Източник: БНБ, собствени изчисления
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Майкъл Портър в свой анализ - т. нар. „рибена кост“ извежда няколко групи
основни мотиви за вливанията и поглъщанията, но в същото време те са подвластни на
основната цел ръст в приходите. 11 Изхождайки от това - една от възможните опции за
анализ на ефективността на банките преди и след концентрацията е изследването на
показателя нетни финансови и оперативни приходи съотнесени към активите.
Изследването на показателя за реализираните сливания и поглъщания в България за
последните 10 години сочи, че:
• Отношението на нетните финансови и оперативни приходи към активите
при сливането на „Булбанк“ АД „Ейч Ви Би Банк Биохим“ АД и „Банка Хеброс“ АД
нараства спрямо показателя на отделните банки преди концентрацията, както и спрямо
кумулативното му ниво за трите банки преди концентрацията. Сливането оказва
позитивно влияние върху отклонението спрямо средното ниво на показателя за цялата
банкова система. Нещо повече след сливането отношението на нетните финансови и
оперативни приходи към активите е с по-висока стойност от средното ниво за
банковата система, което не е било така преди концентрацията.
• Показателят NFOR/A при сливането на „Българска пощенска банка“ АД
с „ДЗИ Банк“ АД, бележи ръст спрямо нивата на преобразуващите се банки преди
концентрацията, както и спрямо общото му ниво. В същото време след сливането, той
вече надвишава средните нива за банковата система, което не е характерно за периода
преди концентрацията.

• При сливането на „Юнионбанк“ ЕАД и на „Първа инвестиционна банка“
АД показателят NFOR/A значително нараства спрямо нивата му преди
преобразуването, както по отношение на преобразуващата се банка, така и по
отношение на приемащата банка. Такава е тенденцията и спрямо средното му ниво за
двете банки. В позитивна посока се отваря и ножицата при сравнението на средния
показател за банковата и този на „Първа инвестиционна банка“ АД след сливането.
• При поглъщането на "Алфа Банк" - клон Бълграия от Пощенска банка се
наблюдава увеличаване на показателя NFOR/A спрямо общото му ниво за двете банки
преди сливането. Нещо повече, наблюдава се и позитивна тенденция по отношение на
отклонението му спрямо средното ниво на показателя за банковата система.

11
Porter, М. Е. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors,
The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Company, Inc., New York.
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Фиг. 5. N IM за банковата система, за банките, участващи в сливането, индивидуално и общо
преди и след сливането

Източник: БНБ, собствени изчисления

Ефективността от активните операции на банките се измерва посредством
нейния нетен (чист) лихвен марж. Той представлява съотношение между чистия лихвен
доход (приходи от лихви - разходи за лихви) и стойността на активите, с които
разполагат кредитните институции.12 Този индикатор би могъл да бъде счетен като
един от възможните индикатори за банкова ефективност, който да се използва за
изследването на ефектите от банковите сливания и поглъщания.
При сливането на „Булбанк“ АД „Ейч Ви Би Банк Биохим“ АД и „Банка Хеброс“
АД индикаторът - нетен лихвен марж се покачва, спрямо периодите преди сливането,
както по отношение на отделните банки, така и спрямо средното му ниво за трите
12 Вътев, Ж„ Божинов, Б„ Цит. произв. с. 216
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институции, участващи в концентрацията. Аналогична е ситуацията и при сливането на
„Българска пощенска банка“ АД и „ДЗИ Банк“ АД. Сливането на „Юнионбанк“ ЕАД с
„Първа инвестиционна банка“ АД, оказва също позитивно влияние в годината на
осъществяването му (2014 г.). Поглъщането на "Алфа Банк" - клон Бълграия от
Пощенска банка не оказва влияние върху показателя нетен лихвен марж. Същият
относително запазва средното си ниво за двете банки преди сливането, като остава
непроменено и отклонението му от средното ниво на показателя за банковата система.
Това в определена степен се дължи на общата тенденция през последните години за
намаляване на лихвите в банковата система, както по депозитите, така и по кредитите, а
съответно и от „затварянето на ножицата“ между тях.

4. Заключение

При сливанията и поглъщанията в банковия сектор за последните 10 години в
България в повечето случаи се наблюдава подобрение на показателите за рентабилност
и ефективност на банките след сливането. В определени случаи показателите
относително запазват нивото си, а не се подобряват, като това се дължи и на други
външни ефекти. Подобряването на показателите за рентабилност и ефективност след
сливанията не се дължи на промяна на общата конюнктура в банковия сектор, тъй като
индикаторите подобряват съотношението си спрямо средните стойности общо за
банковата система. Емпиричният анализ на ефективността и рентабилността на банките
след сливанията потвърждава общата икономическа теория за намаляване на средните
разходи и икономии от мащаба при хоризонтални сливания. Потвърждават се и
заложените цели в теорията, свързани с ефектите от сливанията и поглъщанията в
банковия сектор.13
Настоящото изследване доказва, че сливанията и поглъщанията в банковия
сектор оказват позитивно влияние върху показателите за ефективност и рентабилност
на банките, което от своя страна открива възможността, че именно сливанията и
поглъщанията в банковия сектор биха могли да бъдат използвани като инструмент, чрез
който да се преследва подобряване на състоянието на определени банки и групи от
банки, в случай, че не се нарушават разпоредбите на конкурентното законодателство.
Освен това определени дисбаланси в някои от основните показатели на банките в
България, видими от публикуваните от БНБ стрес тестове биха могли да бъдат
преодолени отново чрез сливания и поглъщания.

13 Frohlich, С, and Kavan , В An examination o f bank merger activity: a strategic framework content analysis,
University of North Florida, http://www.unf.edu/
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ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА МАЛКИТЕ СТОПАНСТВА
В БЪЛГАРИЯ
Валентин Бошкилов

MAIN CHARACTERISTICS OF SMALL
AGRICULTURAL FARMINGS IN BULGARIA
Valentin Boshkilov
Резюме
Настоящата разработка разглежда и анализира характерните черти на малките
земеделски стопанства в България, дали те са жизнени и конкурентоспособни, и какви
трудности и проблеми срещат при реализиране на дейността си след приема на България
в ЕС. Оформил се е огромен дисбаланс в анатомията на земеделските стопанства, като
тези с голям обем и капацитет са по-малко на брой, но държащи огромния дял активи, и
получаващи основния дял финансиране, а малките стопанства са много, но с по-малки
възможности и капацитет на развитие, и получават по-малки размери на финансиране.
Ключови думи
Малки земеделски стопанства, характерни черти,

анализ, жизненост

и

конкурентоспособност, трудности и проблеми при дейността им.

Summary
This study examines and analyses the main characteristics of small farmings in Bulgaria
- if they are vital and competitive and what kind of difficulties they face up to their activities
after Bulgarian membership in EU.
A huge misbalance has been appeared in the anatomy of farmings. On one side that ones
with big capacity are fewer but they hold huge part of assets and receive the bigger part of
financing.
On the other side small farmings are many but their possibilities and capacity for
development are insignificant and as well they are less financed.
Keys
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Small agricultural farmings, characteristics, analysis, vitality and competitiveness,
difficulties and problems in their activity.

Увод

Пред присъединителният период на страната ни и реалното членство в ЕС през
2007 г. постави функционирането на земеделието ни в една коренно нова и различна
ситуация. „Членството на България в ЕС промени драстично условията за правене на
аграрен бизнес в страната“ (IPI, Valkanov, 2014) Структурата на земеделските
стопанства у нас е такава, че преобладават предимно малки или средни такива.
Малките и средни земеделски стопанства са гръбнака на селското ни стопанство, и
пред тях се откриха нови възможности за финансиране и подпомагане на дейността им.
От една страна тези нови възможности предполагаха усвояване на финансови средства
както от европейските фондове, така и от националния бюджет, но от друга, пред
стопаните бяха поставени определени условия и изисквания, които трябваше да бъдат
изпълнени. В началото фермерите не бяха подготвени изцяло с прилагането на тази
сравнително нова и непозната нормативна уредба, но с течение на времето те започнаха
да усвояват новите правила в агро сектора. Влияние

върху малките и средни

стопанства и функционирането на агро сектора като цяло оказа и проявлението на
световната финансова криза, която обхвана и нашата страна.
Налага се извода, че трябва много внимателно и прецизно да се анализират
характеристиките на малките стопанства в България - техните силни и слаби страни,
трудности и проблеми, които срещат при осъществяване на своята дейност, и да се
установи и анализира до каква степен те ще спомогнат за развитието на селското
стопанство в България.

Изложение

Силни черти на малките земеделски стопанства

Малкият размер на земеделското

стопанство води до формирането на

автономност при вземането на управленчески решения за бъдещото му функциониране
и развитие. Обикновено в него работят собственика и член на семейството, което води
и до самостоятелност на прилаганите подходящи земеделски практики.
„Много държави членки признават приноса на семейните стопанства и полагат
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значителни усилия да се гарантира устойчивото им развитие особено на малките
семейни стопанства“. (Semeinite stopanstva v Bulgaria, 2014)
Малките

земеделски

стопанства

в

България

работят

при

ограничено

финансиране, при което те разчитат предимно на собствени финансови средства т.е. на
самофинансиране. Това

от своя страна формира и поражда ниска степен на

задлъжнялост на тези стопанства, защото те се разпростират до там, до където им
стигат възможностите. Не поемат излишни задължения и ангажименти, и се стремят да
изпълнят своя собствен селскостопански и производствен план през годината.
При

взимането

на индивидуални управленчески решения земеделските

производители не са склонни и към включването и образуването на кооперации или
вид сдружения. Нямат необходимите средства и ресурс, доверяват се единствено на
собствената си дейност и имущество към нея. Тази колективна организационна форма
на правене на бизнес е свързана с по-голям финансов ресурс, база, активи и
документация - нещо, което чрез средствата на самофинансиране на бизнеса или
ограниченото финансиране, е трудно постижимо при тези стопанства. По този начин
фермерите намаляват и нивото на риск, което евентуално ще поемат, чрез включването
в такива колективни форми на управление и стопанисване на активи и земя.
При извършване на този вид селскостопанска дейност от малките стопанства,
мотивацията на собственика или работника в земеделското стопанство е по-голяма за
постигане

на

определени

и

набелязани

резултати.

Земеделският

стопанин

самостоятелно определя целите на стопанството, както и стратегиите за бъдещо
развитие. Разбира се, те са сравнително скромни, в предвид ограничения финансов
ресурс, но пък са стимул за бъдеща земеделска дейност и оцеляване на стопанството.
Поради малкият размер на стопанството и ниския размер на производство, се
налага тенденцията за прилагане на по-висока степен на контрол върху цялостната
дейност. По-ефективен е контрола върху приходите и разходите по дейността и
възможност за формирането на по-устойчива доходност през стопанската година. В
голяма степен контролната функция на стопанина се прилага и като осъществяването
на самоконтрол върху целия производствен процес.
Малките земеделски стопанства са и много по-гъвкави и приспособими към
новостите и промените, които възникват при функционирането им в конкретната
пазарна среда. Малкият размер на стопанството и ниските обеми на производство могат
да бъдат преорентирани, в случай на нужда, към друго сходно или алтернативно
производство, което няма да отнеме много време и ресурс на фермера. С нарастване на
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размера на стопанството се увеличавата и ангажиментите, дейностите и производството
на собственика, което в условия на криза или настъпили промени, ще бъде
преорентирано по-трудно. Оформя се нагласата, че малките земеделски стопанства
могат

да

бъдат

много

по-бързо

и

успешно

преструктурирани,

в

предвид

предизвикателствата на агро сектора и промените в нормативната уредба.
„Седем земеделски стопанства са заявили за подпомагане по директните
плащания площи от над 100 000 декара. Това представлява 2,88% от ползваните земи.
Бенефициентите между 50 000 и 100 000 дка са 13 (с 2,4% от ползваните земи).“1
Таблица 1. Големина на подпомаганите земеделски стопанства

Заявени дка за субсидии
над 100 000
над 50 000
над 25 000
над 10 000
над 5 000
над 1 000
до 1 000

Брой земеделски стопани
7
13
63
629
1 108
3 768
55 563

% обработваема земя
2, 88
2, 40
5
24
21
23
20

Източник: www.fermer.bg от 02.10.2015 г.

Осъществяването на селскостопанската дейност на малките стопанства играе и
важна социална функция, която не позволява обезлюдяване на селските и отдалечени
райони, а води до запазване на отрасъла и селскостопанската дейност в региона. Чрез
осъществяване на селскостопанската си дейност, малкото-семейно стопанство предава
селскостопанската практика, бит, култура от поколение на поколение, което запазва и
вярата в селскостопанското производство в следващите поколения.
Действието на малките стопанства оказва влияние и върху формирането на тясна
зависимост между наличните природни ресурси в земеделското стопанство и
достигнатите производствени добиви и икономически резултати. Тясната връзка между
тези фактори е основната причина, която кара земеделският стопанин да съхранява и
поддържа природните ресурси в едно оптимално техническо и експлоатационно
състояние. Те са източник за постигане на по-високи производствени резултати и
съхраняването им е основна грижа на стопанина. При влошаване на състоянието и
качеството на природните източници са необходими допълнителни финансови

1www.fermer.bg от 02.10.2015 г.
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средства, с които стопанина не разполага и това ще доведе до допълнително
затруднение за него и стопанството. Поддържането им в оптимално състояние не е
свързано със скъпо струващи инвестиции, а по-скоро е продиктувано от слабата степен
на механизация и техника на стопанина и полагането на ръчен труд. Селскостопанската
дейност на стопанството води до полагане на усилия за извършване на ръчен труд при
слаба механизация, което обаче не води до изхабяване на природните ресурси, а
напротив - наблюдава се стремеж за тяхното съхранение.
Налага се обобщението, че функционирането на малките земеделски стопанства
играе ограничаваща роля за развитието им и селското стопанство като цяло, но то дава
степен на сигурност и автономност на земеделският стопанин. Чрез тяхната дейност се
запазват прилаганите селскостопански практики и традиции,

и се откриват

възможности и за бъдещо развитие и продължаване на селскостопанската дейност.
При действието на малките стопанства се наблюдава тенденция за добавяне на
стойност към произведената земеделска продукция. Размерът на производството е
ограничен и не позволява икономии от мащаба. Усилията на земеделският стопанин са
насочен към производство и предоставяне на селскостопанска стока с висока стойност
за крайният потребител. Това се постига чрез прилагане на добрите производствени и
агро технологични практики. Стремят се за повишение на почвеното плодородие и
разнообразие, спазване на добрите екологични практики за земеделие. Това води до
повишение на продуктивността на произведената селскостопанска продукция, без да
увеличават значително производствени разходи и разходи по растителна защита. Във
връзка с ограниченият финансов ресурс, фермерите се стремят да изградят смесени
стопанства т.е. растениевъдство и животновъдство. Разнообразието от произведените
продукти - растителни и животински, е начин за компенсиране на ограничените
финансови средства и средство за увеличение на приходите от дейността. Така се
разчита на едни постоянни приходи по разнообразни селскостопански продукти, които
ще доведат до стабилизиране на стопанството и намаление на пазарният риск.

Слаби черти на малките земеделски стопанства

Основният проблем при функционирането на малките земеделски стопанства е
осигуряването на свободни парични средства. Този паричен ресурс може да бъде
осигурен чрез вътрешно финансиране чрез националния бюджет - получаване на
държавни помощи, преходна национална помощ, de minimis и др., и чрез външно
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финансиране - подпомагане чрез Общата селсостопанска политика. Външното
финансиране се извъшва по двата стълба на ОСП, а именно-по първи стълб-чрез
получаване на директно подпомагане по СЕНИ, и по втори стълб-чрез разработката и
реализиране на инвестиционен проект по ПРСР.
„Основната част от земеделските стопанства след приемането на България в ЕС
са финансово слаби и с голяма динамика на фалитите“ (Lubenova, 2012) Еоляма част от
малките стопанства изпитват затруднение при осигуряването на финансови средства и
реализиране на своята селскостопанска дейност. Единият от начините за подпомагане
на дейноста им е самофинансирането. Този начин е един много сложен и трудно
реализируем процес. Малките стопанства следва да търпят развитие и част от това
развитие е именно увеличаване на капацитета на стопанството, закупуване на нова
техника, повишаване на административния капацитет и т.н. Всичко това се постига със
свободни финансови средства, които те почти не притежават. Самофинансирането е
изключително трудно, тъй като те

не притежават тези финансови средства, а

предизвикателствата пред бранша непрекъснато се увеличават. Еоляма част от малките
земеделски стопанства са и стартиращи такива, като нямат предишна история, дейност
и реализирана продукция и печалба по нея. Това още повече затруднява процеса по
самофинансиране, тъй като се налага пренасочване на средства от друг вид дейност или
бизнес за стартиране на селскостопанския такъв при една нова и сравнително непозната
за тях обстановка и поемането на риск.
Самофинансирането е процес, при които земеделският стопанин насочва
свободни парични средства в селскостопанска дейност за постигане на определени
резултати, свързани с дейността. Този вид процес и финансиране позволява на
стопанина да бъде по-гъвкав при вземането на такива решения. Лесно стопанството
може да бъде преориентирано и приспособено към новите селскостопански тенденции
на развитие, както и адаптиране към новостите и изискванията на пазарната
конюнктура, при положение, че бъде осигурено или пренасочено самофинансиране.
Затруднено и е финансирането на малките земеделски стопанства чрез
получаването на банков кредит за осъществяване на дейността си. Условията и
изискванията на банките са почти неизпълними, което намалява шанса за получаване
на агро кредит. Предлаганите обезпечения от малките стопанства в много от случаите
не са приемливи

за финансовите институции, и се налага предоставяне на

допълнително обезпечение по

кредитната сделка. Банките изискват и воденето на
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коректна отчетност и счетоводство от малките земеделски стопанства, които те или не
притежават или водят в ограничен размер.
Много малка част от малките земеделски стопанства постигат успех и при
осигуряване на финансови средства чрез реализиране на инвестиционни проекти по
втори стълб на ОСП. В тези проекти се изисква осигуряване на само участие от
стопаните за реализиране на проекта, което в предвид малкия обем на стопанството и
производство,
удължените

трудно
срокове

биха
по

осигурили.

проектите,

Тежките

административни

неизпълнимите

условия,

процедури,

също

оказват

неблагоприятно влияние при осъществяване на такъв инвестиционен проект.
Директното подпомагане по първи стълб на ОСП чрез схемата за единно
плащане на площ (СЕНИ), което получават фермерите, е също недостатъчно, защото те
притежавата малки по обем площи, за които получават и ограничени финансови
средства. Тези средства служат предимно за обезпечаване и реализиране на текущата
селскостопанска дейност през стопанската година. Чрез това ограничено финансиране
не могат да се отделят излишъци в стопанството, които да доведат до реализирането на
инвестиции, внедряване на иновации или увеличаване на административния капацитет.
Чрез получаването на държавни помощи и преходната национална помощ от
националния бюджет, малките стопанства запазват своята дейност, но това не води до
увеличаване капацитета на стопанството. Тези помощи са ограничини и се предоставят
в сравнително малък и ограничен финансов ресурс.
Липсата на финансиране и малкият размер на стопанството е основната причина
за ниската степен на механизация, техническа обезпеченост на земеделското
стопанство и недостига на материална база. При ограничено финансиране се
затрудняват процесите за обновяване на материалната и производствена база,
закупуване на техника, механизацията се заменя с полагане на повече ръчен труд от
хората при провеждане на агро техническите мероприятия. Това важи особено за
чувствителните подсектори на селското стопанство, а именно зеленчукопроизводство,
овощарство, лозарство и животновъдството.
Процеса на ограничено финансиране не може да постигне и увеличение на
административният капацитет, защото това е един последователен и дълъг процес,
който изисква време, средства и енергия. Производителността на труда също е
ограничена и намалена, тъй като обикновено собствениците или семейството участват в
този процес. Липсва възможност за наемане на специалисти или консултантски услуги
за усъвършенстване на производителността на труда и повишаване качеството на
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произведената продукция. Не могат да се наемат и специалисти по управление на
финансите и риск, което е необходимо за защита на бизнес идеите пред банките.
Чрез слабото финансиране на дейността е обречена и модернизацията на
земеделското стопанство и сектора като цяло. То не може да доведе до увеличаване на
производствения и

технически капацитет, поради ограниченият си

характер и

проявление. Няма да може да бъдат и направени иновации в стопанството.
Нещо повече - затруднява се и изпълнението на някои задължителни изисквания
и стандартизация на произведената продукция. Това е така, защо малкия размер на
производството води до затруднение при формиране на големи и постоянни партиди
селскостопанска продукция с еднородно качество. Тук имаме разходи за амбалаж,
опаковка, етикетиране, транспорт, които допълнително оскъпяват технологичният
процес по стандартизиране. Земеделският стопанин е принуден да се откаже от
прилагането на тези норми, което от своя страна води до загуба на конкурентно
предимство на селскостопанския пазар. Най-често произведената продукция в малки
количества се изкупува от някои на едро, след което тя се пласира на пазара при други
стойности и обстоятелства. Липсата или недостига

на финансиране на дейността,

маркетинговата и рекламна дейност не се представлява от стопанина, а се делегира на
едрия търговец, но вече при други условия и обстоятелства, диктувани от едрият
пласмент. По този начин се отчита и слабо влияние и върху движението на изкупните
цени на селскостопанската продукция от страна на стопанствата.
След като слабото финансиране води до нарушаване на маркетинг и пласмент се
губи и връзката между земеделското стопанство и преработвателният сектор. Тя става
все по-епизодична, не е обвързана с договорни отношения и не генерира доверие.
Липсата на финансиране поставя земеделският стопанин в положение, при което той не
е в състояние по поставя условия по цени, количества и доставки на произведена
продукция, а се съобразява с наложените му от преработвателният сектор. Прилагането
на маркетинговият елемент на пазара е силен фактор, който може да доведе до
развитието на по-голяма сила в земеделските стопани при договарянето на изкупните
цени. Формира се мнението, че ограничаването му играе критична роля в процеса на
развитие на стопанството и генериране на по-малко собствени приходи, необходими за
финансиране и осъществяване на дейността.
Тези неблагоприятни тенденции и характеристики на малките земеделски
стопанства се засилват и от факта, че този вид стопанства произвеждат земеделска или
животинска продукция, която изисква влагането на повече труд при производството на
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единица продукция. Това затруднява и оскъпява целия селскостопански процес, което
поставя фермерите в незавидна ситуация, спрямо получаваното ограничено вътрешно
или външно финансиране, и ги прави неконкурентоспособни на аграрния пазар.
Следващата характеристика на земеделският стопанин с малко земеделско
стопанство е затруднения процес по запознаване на стопанина с нормативната уреда и
прилагането на новостите по нея в дейността. Налице е нежелание и липса на опит за
работа с административни документи, съпътстващи селскостопанската дейност. Това
води до ниска информираност и липса на желание и време за администриране на
документацията. Усложняването на дейността на стопанството е свързано и с
допълнителни средства и процедури, а стопанина не е готов да ги приложи, както и да
потърси подходяща консултантска фирма за това. Всичко това води до намаляване на
административният капацитет на стопанството, породено от слабото недостиг на
средства.
Липсата на отчетност и коректно водене на счетоводните и административни
дейности също оказва влияние върху дейността на стопанството. Много от операциите
не се отразяват коректно, изкривява се цялостната картина на земеделското стопанство
и така то става не конкурентноспособно с ниска рентабилност и финансови показатели.
От тук се поражда и проблема с подготовката на документи за кандидатстване по
различните схеми и мерки за подпомагане, кандидатстване за кредити от банки за
дейността, прилагане на законовата уредба в областта на данъчната система, както и
последващото им отчитане.
Селското стопанство е отрасъл, който се влияе и зависи много и от климатични
и

атмосферни

условия.

При

неблагоприятна

климатична

стопанска

година

земеделският стопани е обречен на ниски добиви с лошо качество, което води до слаба
реализация на пазара и генериране на ниски доходи по дейността.
Налага се мнението, че една от характеристиките на малките земеделски
стопанства при осъществяването на селскостопанската дейност е сезонноста на
земеделието. Сезонността на производството формира неравномерни постъпления на
парични

средства в земеделското стопанство от продажбата на произведената

селскостопанска продукция. По този начин стопанина не може да разчита целогодишно
да упражнява дейността си, и съответно да генерира малки, но постоянни доходи.
Това не води до развитие на земеделското му стопанства и селското стопанство като
цяло, а само затвърждава сезонният му характер и несигурни финансови постъпления.
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„Хубавото е, че слабите страни могат да се преразгледат и поправят в периода 2016
2017 г. при наличието на една по-силна, мотивирана и ефективна администрация.
(Valkanov, 2014)

Резултати
Препоръки за бъдещото развитие на малките земеделски стопанства

Благоприятна възможност за развитието на малките стопанства в България може
да окаже проявата на инициатива от страна на държавата при организиране на
ежегодишни участия и изложение на селскостопански продукти, произведени от тях.
По този начин може да се стимулира и осъществяването на директни продажби или
формирането на къси хранителни вериги между производителя и потребителите.
Друга възможност може да бъде приложена чрез намаляване на ограничителните
изисквания на моменти, административната тежест към тези стопанства, в предвид
малките им обеми и ограниченото производство, което те извършват.
Оформя се

мнението, че трябва да се увеличи

информираността на тези

фермери, както и да се организират обучения, семинари и кръгли маси по проблемите
на малките

и средни земеделски

стопани от различите региони на действие и с

конкретна практическа насоченост. За целта е нужно и осигуряване на квалифицирана
експертна помощ от конкретните представители на държавата в областта на
земеделието.
Въпреки нарасналото финансиране след реалното ни членство в ЕС, малките
земеделски стопанства не са в състояние да се възползват в пълна степен от тази
възможност, поради ниската доходност и липсата на оборотни финансови средства за
осъществяване на дейността. Всичко това води до формиране на ниска степен на
печалба и намаляване на тяхната рентабилност и конкурентоспособност на пазара.
Оформя се извода, че банковото

финансиране играе основна роля за

осигуряване на финансови средства за земеделието, но то има неравномерно и
небалансирано разпределение на тези средства - както по отношение на фермерите,
така и по отношение на секторите от селското стопанство.
Необходимо е финансовите институции да
равнопоставеност между секторите

на

осигурят един баланс и

разпределение на финансовите средства и

между кандидатите за получаването им. Все още се забелязва тенденция за по-лесно
усвояване на финансови средства от по-големите земеделски стопани с по-големи
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площи земи и отглеждащи определени култури. Докато по-малките земеделски
стопани са ограничени в желанието си за получаване на тези жизнено необходими им
финансови средства. Това довежда до изкривяване на общата селскостопанска картина,
неправилно и неравномерно разпределение на финансовия ресурс и едва ли ще доведе
до положителни резултати за цялостното развитие на селското стопанство в България.
Налага се извода, че с цел осигуряването на по-лесен достъп до финансови
оборотни средства, следва да се изгради конкретна микрокредитираща финансова
схема за тези стопани, която да е съобразени изцяло с техните параметри, обеми на
производство и характеристики на стопанствата.

Заключение

Формира се тенденцията, че в действието на новия програмен период на ОСП
2014 - 2020 г. и отпусканите средства от националния бюджет, е нужно да се обърне
конкретно внимание към поощряване
стопанства, чрез разработване

и стимулиране

действието на малките

и прилагане на конкнетрни схеми и мерки

за

подпомагането им. Повишаването на устойчивостта и конкурентоспособността на
малките земеделски стопанства ще доведе до успешното и ефективно функциониране
и на селското стопанство в България като цяло.
Необходимо е ясно да бъдат дефинирани и предизвикателствата, които стоят
пред малките земеделски стопанства, и да се дефинират подходящи и ефективни
начини за тяхното бъдещо развитие и функциониране.
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АНАЛИЗ НА МОДЕЛИТЕ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА
ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
Северин Въртигов

ANALYSIS OF THE ELECTRICTY MARKET MODELS
FUNCTIONING
Severin Vartigov

Резюме
Стабилността в енергийния сектор е предпоставка за просперитета на всяка държава, без
оглед на степента й на развитие или мащабите на нейната икономика. Енергетиката е в
основата на всяка съвременна икономическа дейност. Следователно, за да се достигне и
поддържа достатъчно високо равнище на устойчивост и високотехнологично развитие в
съвременните общества, е необходимо да се гарантира за всички потребители (чрез
подходящи механизми) - сигурност на доставките на енергия на достъпни цени. Такъв
механизъм може да бъде именно либерализацията на електроенергийния пазар.

Ключови думи: Стабилност на производителите на електрическа енергия, либерализация на
електроенергийния пазар, достъпност на електроенергия.

Summary
The stability of the energy sector is a prerequisite for the prosperity of each country regardless of its
level of development or the scale of its economy. Energy is the foundation of any modern economic
activity. Therefore, to achieve and maintain a sufficient level of sustainability and high-tech
development in modern societies, it is crucial to ensure (through appropriate mechanisms) the security
of energy supply at affordable price for all consumers. Such a mechanism could be precisely the
liberalization of the electricity market.

Key words: Stability of the producers, electricity market liberalization, affordability of the
electricity.
1. Въведение
През 2016 г. се навършват 20 години от първата директива за либерализация на
европейските енергийни пазари. Съществуват мнения, че стремежът към пълно

43

освобождаване и интегриране на електроенергийните пазари е претърпял провал1. Дори и
самата Европейска комисия предлага промени след консултации с всички пазарни
участници123.
Изследователите и авторите по темата за либерализацията имат различни мнения
относно ефективното функциониране на пазара на електрическа енергия. Основната
разграничителна линия представлява схващането за самата електрическа енергия - като
търгуема стока или обществено благо.
Първата група от автори е на мнение, че съществуването на свободен/изцяло
либерализиран пазар, на който да се търгува електрическата енергия, ще даде равен достъп
на всички участници на пазара и така ще се постигне най-справедлива цена. От друга
страна, регулациите и намесата на държавата трябва да бъдат сведени до минимум, тъй като
те могат да доведат до изкривявания на пазара и да стимулират „сенчести практики“.
Защитниците на идеята твърдят, че управлението на енергийния сектор според принципите
на пазарната динамика, а не на базата на социалнополитически съображения, обещава да
доведе до по-ефективното му функциониране’. Други даже обещават важни социални и
екологични ползи, ако секторът бъде либерализиран4.
Втората група смята, че електрическата енергия е обществено благо, чието
разпределение между различните икономически субекти следва да бъде регулирано и
извършвано с активното участие на държавните органи, както всяко друго публично благо.
Аргументите на тази група са свързани предимно с гарантиране на разполагаемия доход на
населението, опазване на околната среда чрез контролиране на източниците за
производство, осигуряване на сигурността на доставките с електрическа енергия и т. н.
Според тях има съществени рискове от енергийната либерализация по света, която често
води до повишаване на цените, ненадеждни услуги, загуба на работни места и намален
достъп, особено за бедните5.
И двете групи са на мнение, че трябва да има някакво ниво на регулация, свързана наймалко с дейността на естествените монополи (операторите на мрежите за пренос и
разпределение на електрическа енергия). В същото време има консенсус и по отношение на
факта, че в периода на преход към либерализиран пазар се допуснаха грешки (свързани с
натрупването на дефицити) именно в сегмента на регулирания пазар.
На практика с приемането на европейските директиви, либерализацията на пазарите
става необратим процес, имайки предвид задължителния характер на нормативните актове.
Може да се заключи, че преминаването от регулирани към изцяло свободни пазари вече е
само въпрос на време.
Основните стъпки за либерализиране на пазара на електрическа енергия според
застъпниците на тази теза могат да бъдат систематизирани по следния начин6:
1 French General Com m ission for Strategy and Foresight (2014 ),"The Crisis of the European Electricity System
Diagnosis and possible w ays forw ard"
2 h ttp s://e c.e u ro p a.e u /tran sp are n cv/re gd o c/re p /l/2 0 1 5 /F R /l-2 0 1 5 -3 4 0 -F R -Fl-l.P D F
3 W orld Bank (1999), Fuel for thought. W ashington: W orld Bank, p 34
4 Lovei, M. & B. S. G entry (2002), The environm ental im plications of privatisation: Lessons for developing
countries. W ashington, p55
5 International Research Unit, London. Available at w w w .psiru.org/reports/9910-E-U -Bob.doc.
Higley, C. (2000), Disastrous deregulation. W ashington: Public Citizen.p 54-56
6 Hunt, S. (2002). M aking Com petition W ork in Electricity, New York, W iley

44

Необходима е приватизация на държавните електроенергийни монополи с цел създаване
на стимули за подобрение в управлението и избягване на трудности за правителствата да
използват енергийните компании за политически цели. Вариант на приватизацията е и
вертикално разделяне на конкурентни сегменти (генерация, доставка, търговия), съчетано с
изграждането на „китайски стени“ между различните дейности (и типове производства) с
цел създаване на конкуренция между тях. На второ място е необходима институционална
подкрепа с цел повишаване на ликвидността на електроенергийните пазари/борси. Следва
да се предвиди и даване на възможност на домакинствата и клиентите на ниско напрежение
сами да избират доставчика си на електрическа енергия. Създаването на независими
регулаторни органи в отрасъла пък би следвало да гарантира ефективното им
функциониране.
Макар, че вече съществува ясна тенденция към пълна либерализация на пазарите на
електрическа енергия, все още има предизвикателства, които не могат да бъдат адресирани
единствено със съществуването на свободен пазар. Наред с ползите от конкуренцията и
възможността за избор на потребителите са налице рискове, свързани с повишаване на
цените и застрашаване на разполагаемия доход на консуматорите от една страна, а от друга
трудности при реализирането на инвестиции в нови мощности на пазарен принцип. Найголямото предизвикателство пред изследователите и авторите по темата е намирането на
баланс между интересите на обществото и енергийните компании и изработването на
пазарни модели, които да осигурят този баланс.
2. Пазарни модели
Пазарните модели основно се различават по степента на регулация на отношенията
между пазарните участници. Без значение от степента на отвореност на пазарите на
електрическа енергия по света, съществува обективна необходимост от известно ниво на
регулация. Една от причините за това е съществуването на естествени монополни
структури - мрежовите оператори (преносните и разпределителните дружества). Техните
приходи следва да бъдат определяни от независим регулатор с цел осигуряване на
устойчиво развитие на мрежите при постигане на пазарни нива на възвръщаемост
(респективно и разумни тарифи за консуматорите). Не би било обосновано създаването на
конкуренция между мрежовите оператори, имайки предвид факта, че изграждането на
електропреносна или електроразпределителна мрежа е изключително скъпо, а от
техническа гледна точка е невъзможно съществуването на паралелни, конкуриращи се
мрежи.
Липсата на регулация на ниво производство на електрическа енергия може да доведе до
у
влошаване на околната среда и екологични проблеми . При положение, че отношенията
между пазарните участници се развиват на база на свободно договаряне, икономическите
субекти биха се насочили към възможно най-евтиния начин на производства на енергия без
да се съобразяват с влиянието върху околната среда. Стимулирането на производството на7

7 Durosom o, Е. (1994), The problem of unsustainable developm ent: international developm ent projects and
the environm ental crisis in sub-Saharan africa. Doctoral dissertation, University of Delaw are, Newark.
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„чиста“ енергия пък няма как да се случи без наличието на регулаторни актове в подкрепа
на такова производство
Към момента съществуват следните регулаторни модели като в много страни действа
комбинация между тях. Моделът "единствен купувач" е модел, при който една компания
- обществен доставчик (най-често собственост на държавата) е единственият обществен
доставчик на електрическа енергия и собственик на енергийните активи. Съгласно този
модел производителите задължително продават цялото си производство на Обществения
доставчик, който препродава на електроразпределителните дружества. Характерно е цените
на електроенергията по цялата верига от производство, пренос до разпределение и
потребление са регулирани и общи, т.е. без ясно да са отчетени отделните разходи за
производство и разходи за използване и поддържане на мрежата. Потребителите заплащат
една крайна цена за енергия без да имат възможност да избират различен доставчик.
Функционирането на модела е представено по-долу:
Производители

Пренос и диспечиране

Дистрибуция

Потребители

Съществуването на един единствен купувач би могло да насърчи ефективното
управление на електроенергийната система по различни начини. Един от тях е
разработването на ефективен модел за разширяване с най-ниски разходи на
производството. Очаква се осигуряването на капацитет за пренос да бъде на по-ниска цена,
тъй като няма да има необходимост от провеждане на търгове. Осигуряването на пълен
контрол пък дава възможност на държавата да влияе върху процесите в сектора,
инвестициите в нови активи и поддържането на поносими цени за потребителите. От страна
на пазарните участници ефективната регулация означава по-голяма предвидимост на
паричните потоци и управлението на вътрешнофирмените процеси.
Ахилесовата пета на използването на модела "един купувач" за подобряването на
управлението на електроенергийната система обаче е управлението на самия купувач8.
Негативните страни на модела „единствен купувач“ могат да се характеризират с липсата
на достъп до трети страни до мрежата, липсата на възможност за потребителя или
търговеца да договори определени условия директно с производителя, съществуването на
възможност за натоварване на точно определени мощности без да се анализира тяхната
ефективност, липсата на стимули за оптимизации от страна на пазарните участници.
Моделът на двустранни договори от друга страна дава на възможност на
производителите на електрическа енергия да продават директно на търговци и големи
в Besant-Jones, J. (2006), Reform ing Pow er M arkets in Developing Countries: W hat Have W e Learned? Energy
and M ining Sector Board Discussion Paper No. 19, W orld Bank.
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консуматори като по този начин се решават гореописаните недостатъци. Генераторите
могат да управляват финансовия риск при продажбата чрез изискване за гаранции от
купувачи или да продават енергията чрез използването на организирани пазари/борси,
които носят отговорност за физическия и финансов сетълмент. Възможностите на
правителствата да се намесват в пазара са изключително намалени.
Решенията за изграждане на нови мощност могат да бъдат изцяло в ръцете на частните
инвеститори и инвестиционните решения да бъдат съобразени с текущата пазарна цена на
електрическата енергия.
Функционирането на пазара на двустранни договори е представено на фигурата подолу:

Фиг. 2: Функциониране на модела „Двустранни договори “.

Конкурентните пазари на едро имат предимството, че изключват агенциите за
обществени поръчки - единствения купувач - и го заместват с директни сделки между
производителите и дистрибуторите и големите потребители. Ясните и унифицирани
правила на организирания пазар на едро могат да увеличат почтеността при сделките между
производители, търговци и консуматори.
Допълнително предимство на конкурентните пазари на едро е, че - стига да
функционират добре - могат значително да намалят необходимостта от държавно
планиране в производството на електроенергия.
Намаляването на ролята на публичния сектор като цяло би намалило възможностите за
корупция, тъй като тя се появява само когато са намесени държавни средства или фондове
за инвестиции.
3. Действащ пазарен модел в България
На фигурата по-долу е представена текущата структура на пазара на електрическа
енергия в България. Дясната част на фигурата представлява свободния пазар на
електрическа енергия, на който сделките се сключват от лицензирани търговци по свободно
договорени цени. Този пазар текущо представлява 60% от общия, а купувачите са основно
индустриални компании и бизнес клиенти.
Лявата част на фигурата представлява регулирания пазар на електрическа енергия,
където основна роля има НЕК ЕАД като обществен доставчик. НЕК ЕАД купува енергия от
„квотни централи“ по цена и количества определени от регулатора. В последствие
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компанията продава енергията по определена от регулатора миксова цена на крайните
клиенти чрез крайните снабдители (ЧЕЗ, ЕВН, ЕНЕРГОПРО). ВЕИ и ВЕКП
производителите, както и централите с дългосрочни договори за изкупуване са част от
регулирания пазар.

Фиг. 3. М одел на пазара на електрическа енергия

В средата на фигурата са представени всички типове производители на електрическа
енергия и дестинацията на произведената от тях продукция. Всички ВЕИ централи (с
дългосрочни договори за изкупуване на преференциални цени), топлофикационни и
заводски централи, както и централите с дългосрочни договори за изкупуване на
електроенергия (МИ1 и МИЗ) от страна на на НЕК ЕАД.
Тези централи представляват част от регулирания пазар на електрическа енергия в
страната. Освен от тези централи, НЕК ЕАД има задължения да изкупува определени
количества електрическа енергия по фиксирани от регулатора цени от АЕЦ, и МИ2, както и
от собствени ВЕЦ. Цялата закупена от НЕК ЕАД електрическа енергия бива продавана по
миксова цена (определена от регулатора) на крайните клиенти чрез крайните снабдители
(ЧЕЗ, Енергопро, ЕВН). Производствените мощности на АЕЦ, МИ2 и НЕК, които не са
резервирани за регулирания пазар, се използват за продажба на свободен пазар чрез
прилагане на двустранни договори. От януари 2016 г. стартира и дейността на българската
независима енергийна борса9, където трите споменати компании са основни продавачи.
Централите, които нямат дългосрочни договори или определени от регулатора квоти за
продажба, реализират цялото количество произведена енергия на свободния пазар.
4. Последствия от съществуването на неефективни пазарни модели
Въпреки, че Европейските регламенти дават относителна свобода на страните-членки
за преформатиране на пазарите си, следва да се отбележи, че в миналото могат да се
9 http ://www. i bex. bg/bg/% D0% B7% D0%B0% D0% B D% D0% B0% D 1%81/% D0% B8% D 1% 81% D 1%82% D0% B E% D 1%80% D0% B8% D 1%8 F/
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открият известни противоречиви разпоредби, които доведоха до съществуването на
дисбаланси в енергийните системи на редица страни. Типичен пример за това са
изискванията за постигане на определен дял на производството от възобновяеми енергийни
източници като в същото време се оставя възможността за съществуването на регулирания
пазар и извършване на дейността на „единствения купувач“. Така много страни избраха
модел, при който единственият купувач се задължава да изкупува цялата продукция на ВЕИ
производителите, а независимият регулатор следва да отрази разходите в крайната цена за
клиентите. Поради факта, че регулаторите не признават пълните разходи за ВЕИ в крайните
цени с цел изкуствено да поддържат цените на електроенергията относително ниски, целият
пазар на някои страни членки претърпя изключително негативни последствия, в.т.ч.
натрупването на сериозни „тарифни дефицити“1012.
Тарифният дефицит представлява недостиг на средства в електроенергийната система,
предизвикан от неправилно изчислени тарифи за дружествата, опериращи на регулиран
пазар. Понятието тарифен дефицит е дефинирано като недостиг на приходи в
електроенергийната система, който се появява вследствие на определяне на тарифи за
регулираните компоненти на цената на електрическата енергия на дребно на нива, които са
по-ниски отколкото съответните разходи на енергийните дружества.
През октомври 2014 г. ЕК представи икономически анализ на тема „Тарифен дефицит в
електроенергетиката: Временен или постоянен проблем в Европейския съюз“11. Той
дефинира и идентифицира различни случаи на тарифен дефицит в страните-членки на ЕС.
Съществуването на единствен купувач, който е централна фигура в регулирания
сегмент в много европейски държави и непризнаване на неговите разходи в тарифите
доведе до натрупването на огромни дефицити. В Испания дефицитът достига 3% от БВП,
докато за Португалия натрупаният дефицит е в размер на над 2%.
В частта за България, ЕК, позовавайки се на доклад на Световната банка от май 20131_
г. разглежда натрупаните тарифни дефицити в сектор „Електроенергетика“. ЕК също
отбелязва, че цената на обществения доставчик не покрива разходите за закупуване на
електрическата енергия, направени от страна на НЕК ЕАД (изпълняващ функцията
обществен доставчик и единствен купувач). За разлика от други страни-членки на ЕС, като
Испания и Португалия, съществуването на този тарифен дефицит не е признат от страна на
правителството като задължение на държавата. По този начин не е осигурено право на
обществения доставчик да възстанови направените от него разходи, в изпълнение на
регулаторни и законови задължения.
Цените на електрическата енергия за битови потребители в България са регулирани. В
страната има единна тарифа за електроенергия, покриваща всички разходи, включително
производството на енергия, пренос, разпределение, доставка, както и подкрепа за
възобновяемите източници и др. В номинално изражение цените за домакинствата са найниските в ЕС и почти не са променяни в периода 2008-2012 г. От друга страна, през
последните пет години се наблюдава тенденция на нарастване на разходите за производство
10 https://w w w 2.deloitte.com /content/dam /D eloitte/global/D ocum ents/Energv-and-Resources/gx-er-energvm arket-refo rm -in-euro p e.pd f, стр. 3
11 http://ec.europa.eu/econom y_finance/publications/econom ic_paper/2014/pdf/ecp534_en.pdf
12 http://docum ents.w orldbank.org/curated/en/521881467994600656/pdf/99721-CAS-P151391-SecM 20150217-2-IFC-SecM 2015-0085-2-Box393212B-PU BLIC-m ark-VERSIO N -REV ISED .pdf
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поради увеличение на броя на възобновяемите енергийни източници, породено от щедри
субсидии за слънчева енергия и когенерация. Други фактори, като дългосрочните
договорите за изкупуване на електрическа енергия (ДИЕ) и забавяне на либерализацията на
пазара, също оказват влияние. Инвестициите в инсталации за вятърна и слънчева енергия
през 2012-2013 г. в България се оценяват на повече от 4 млрд.евро, които (заедно с
предвидена норма на възвръщаемост) трябва да бъдат възстановени от допълнителни такси
върху цените на електроенергията през следващите години.
5. Проблеми пред либерализацията и възможни решения
Страните-членки имат свободата сами да изберат механизма за пълна либерализация на
пазарите, но в теорията и практиката все още няма универсален, работещ механизъм за
ефективното й постигане, поради което всички решения трябва да бъдат обмислени
изключително внимателно и да бъдат намерени начини за справяне с вече натрупаните
негативи.
Основните проблеми, които все още не са намерили универсално решение са:
> Финансовите затруднения за доставчиците на електрическа енергия.
Европейските компании, ангажирани с доставка на електрическа енергия, срещнаха
екстремни финансови предизвикателства, които дори поставиха под въпрос тяхното
съществуване. Както беше посочено по-горе, същинските трудности могат да бъдат
различни, но причините, довели до тях, са идентични, а именно фактът, че някои компании
не успяха да се трансформират по начин, който да им позволява да оперират в конкурентна
среда. В много пазари бяха стимулирани големи инвестиции през годините с относителен
просперитет без да бъде оценяван риска от такива капиталовложения при свиване на
икономиката.
В частност, пазарните участници се провалиха в очакванията си за мащаба на
проникване на производителите на електрическа енергия, използващи възобновяеми
енергийни източници.
Получава се своеобразен парадокс, при който ЕК от една страна стимулира
либерализацията на пазара чрез отделяне на дейности, създаване на конкуренция между
производителите и т. и., а от друга - вменява допълнителни задължения на доставчиците
(единствени купувачи) да купуват ВЕИ енергията по преференциални (непазарни) цени. По
този начин се засилва функцията на регулирания пазар, при който единственият купувач е
задължен да прехвърли високите цени към крайния потребител. В много случаи се създават
и допълнителни проблеми, свързани с трудната прогнозируемост на ВЕИ производителите
и възникналите допълнителни разходи за балансиране на системата (най-често свързани с
производството на вятърните централи през нощните часове, когато потреблението е
ниско).
Прехвърлянето на тези разходи към крайните потребители обаче често е много трудно,
тъй като поради чисто популистки съображения цените на електрическата енергия се
поддържат на ниски нива. Както беше обяснено по-горе, това води до натрупването на
огромни по размер дефицити (недовзети приходи), които имат отражение върху цялата
енергийна система. Най-често тези проблеми са свързани със забавяне на плащанията от
50

страна на доставчиците към производителите на електрическа енергия, които пък не могат
да осигурят устойчивото използване на активите си поради липсата на средства за
поддръжка, а всичко това води до проблеми, свързани със сигурността на доставките на
електрическа енергия.
Точно тук идва големият въпрос - кой следва да бъде отговорен и да плати за грешките
в миналото - инвеститорите или потребителите?
В държавите със сравнително висок разполагаем доход на населението като Германия
цялата тежест беше понесена от потребителите. Това решение се обосновава най-вече с
желанието да се спазва определена последователност при вземането на решения, т. е. след
като са създадени определени очаквания за инвеститорите (на база, на които е извършена
инвестицията) не следва да се инициират резки промени. Такива действия са резонни и в
дългосрочен план, тъй като създават усещане за голяма степен на прогнозируемост и
прозрачност.
Подобен подход първоначално е предприет от Испания, но впоследствие властите
решават рязко да намалят преференциалните цени на ВЕИ производителите до нива, които
гарантират пазарна норма на възвръщаемост (3% над възвръщаемостта по държавните
ценни книжа).
В Чехия се стига дори по-далеч с налагането на 28% данък върху оборота на всички
ВЕИ производители, а ставката се прилага ретроактивно. Разбира се, такъв ход се определя
като негативен сигнал за всички инвеститори в икономиката, което може да се отрази върху
цялата бизнес среда.
Във връзка с новата цел за дял на ВЕИ производството от потреблението на страните до
2030, ЕК публикува нови насоки за стимулиране, които следва да бъдат далеч по-пазарно
ориентирани и да предвидят участието на тези мощности на свободния пазар на
електрическа енергия. Все пак остава предизвикателството как настоящите, вече изградени
и опериращи ВЕИ инсталации да бъдат интегрирани в либерализиран пазар.
Генезисът на проблема във всички разгледани примери е несъответствие между
разходите и приходите на енергийни компании, които оперират на регулирания пазар на
електрическа енергия. Въпросното несъответствие се дължи на „политически и социални“
причини. Казано с други думи, политиците провеждат социална политика за сметка на
енергийните компании. Предизвикателството е извеждане на механизъм, при който
съществува обективна невъзможност за натрупване на дефицити.
> Наличие на дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия.
В някои държави съществуват частни производители на електрическа енергия, които
имат дългосрочни договори с контрагент (най-често държавно контролирана компания) за
извършване на фиксирани плащания за производителя за определен период от време.
Неминуемо, съществуването на такива производители и договори води до изкривяване
на пазара и огромна пречка пред неговото освобождаване. В някои държави (Англия,
Норвегия) се опитаха да решат съществуването на този проблем чрез въвеждане на
договори за разлики (ДЗР). При пазара на едро ДЗР могат да бъдат използвани, за да
накарат производители, които преди това са били с договори за изкупуване на енергия, да
продават своите количества на свободния пазар (енергийна борса) при цени, базирани на
търсенето и предлагането, без да бъдат принуждавани да поемат целия риск от нестабилни
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и непредсказуеми цени. Страните по договора се споразумяват за фиксирана цена, същата
като цената по ДДИЕ, като ДЗР ще осигури допълнителния източник на променливи
приходи, ако пазарната цена е по-ниска от фиксираната цена в ДЗР. Ако пазарната цена
надвишава договорената цена, производителят, ако е договорено, ще трябва да върне
допълнителните приходи на доставчика на ДЗР. Този механизъм защитава крайните
потребители при по-висока стойност на електроенергията, ако цените на енергията са
високи и над фиксираната цена.

> Социално-икономическа предизвикателства
Либерализацията на пазарите и последващата ги интеграция ще създаде промени в
структурата на производството в някои страни. Въпреки, че според привържениците на
идеята за електрическата енергия като стока отварянето и интегрирането на пазарите ще
доведе до ефективност, следва да се има предвид, че премахването на границите при
търговията автоматично създава печеливши и губещи страни. Консуматорите в страни, в
които цените са били ниски, ще следва да заплащат повече и обратно - консуматори на
енергия с относително високи цени преди отварянето на пазара ще плащат по-малко. Затова
е от изключителна важност да бъдат приети политики, които ще подкрепят потребителите,
които са уязвими от по-високи сметки за електричество.
По-горе бяха засегнати резултатите от воденето на социална политика чрез ниските
сметки за електроенергия. Социалната политика следва да бъде отговорност на
ангажираните институции, а не на сектор енергетика. С други думи, следва да има пазарна
логика в изчисляването на сметките за електричество, които да гарантират устойчивото
използване на ресурсите в сектора, а в същото време да се създадат механизми за защита на
„уязвимите консуматори“.
Идентифицирането на уязвимите потребители може да бъде постигнато чрез
установяване на техния разполагаем доход и процента от него, който съставлява
плащанията за електрическа енергия. Съответно, разходите над този процент следва да
бъдат покривани от бюджета на съответната държава. Такъв подход ще обективизира
действията на правителствата в посока предприемане на мерки за повишаване на
икономическата активност и разполагаемия доход за населението в противовес на
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желанието за поддържане на ниски сметки, комбинирано с трупането на огромни
дисбаланси в енергийния сектор.
Заключение
Настоящият модел в България с единствен обществен доставчик на практика е
изчерпан и не е подходящ за изграждане на изцяло конкурентен пазар. Самото
съществуване на обществен доставчик, който изпълнява ролята на единствен купувач на
пазара на електрическа енергия създава условия за провеждане на социална политика в
сектор енергетика, което е пагубно за дългосрочната устойчивост на енергийните
компании. Това има негативно влияние и върху потребителите, които рано или късно ще
бъдат принудени да платят за ниските сметки в миналото без значение какъв начин ще бъде
избран - използване на средства от бюджета или увеличение на тарифите. При правилно
структуриране, либерализацията на пазара дава възможност за справедливо и обективно
разпределение на тежестта от тарифите за електрическа енергия, а ако държавната политика
е за стимулиране на определен тип производители, това не следва да бъде ангажимент на
другите участници на пазара. Интегрирането на производителите с дългосрочни договори
за изкупуване и ВЕИ производителите в пазарна среда е възможно и е практика в други
държави, но следва да бъде направено по начин, който да защитава както техните, така и
интересите на потребителите. Всичко това следва да бъде съчетано с разширяване на
социалните помощи за „енергийно бедните“ домакинства с нисък разполагаем доход. По
този начин социалната политика на държавата ще бъде насочена директно към нуждаещите
се, а няма да е нужно да се обвързва със сектор енергетика.
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ВРЪЗКА МЕЖДУ АМОРТИЗАЦИЯ И ПЕЧАЛБА
Кирил Димитров

RELATION BETWEEN
AMORTIZATION RATE AND

PROFIT

Kiril Dimitrov
Резюме
Основната цел на настоящата статия е на базата на системния подход да се
представят теоретичните възможности за управление на печалбата посредством
упражняване на дискреция спрямо амортизационната политика на предприятието. За да
се реализира тази цел, в последователност на точките се разкрива същността на
понятието печалба. Печалбата в икономически и правен аспект е обектът на управление,
за което от значение е как тя се определя и какви са съдържателните й характеристики,
като понятие и категория за оценка на резултатите на предприятието. Ще се
представят методи за амортизация и идентифициране на тяхното влияние върху
финансовите резултати. Теоретично и обективно ще се разгледа връзката между
амортизациите и печалбата и на последно място, ще се представят данъчните аспекти
в регулирането и управлението на печалбата.

Summary
The main purpose of this article is based on a systematic approach to present the theoretical
management capabilities profits through the exercise of discretion to the depreciation policy of the
enterprise. To realize this objective, in order of points reveals the essence of the concept of profit,
profit in economic and legal aspect is the object of management, which is important how it
determines what content its characteristics as a concept and category assessment of company
performance. Will present methods of depreciation and identify their impact on financial results. In
this connection, a next theoretical and will objectively reveal the relationship between depreciation
and profit and lastly, will present the tax aspects of the regulation and management ofprofit.

1. Амортизацията като основа за печалба
„Амортизация“ се свързва с износване, изхабяване, остаряване и пренасяне на
стойността на актива в срока на полезния му живот. Wykoff (2004) разглежда
амортизацията в „технологичен“ смисъл на остаряване на актива.1 Според него даден
актив може да остарее единствено, ако нов модел на актива е на разположение, при
това може да осигури най-малко същия поток на услуги и икономически изгоди, като
стария актив, на по-ниска цена. Според него, ако няма технологична промяна в новия
1 W ik o ff, F. / 2 0 0 4 / , " D is c u s s io n "
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актив, тогава по дефиниция, няма остаряване и активът не може да се разглежда като
амортизиран.
Все пак е възможно да дефинираме остаряването в по-широк смисъл и да
включим ефекта на промените в икономиката, които намаляват търсенето на услуги от
актива до такава степен, че неговата реална цена намалява.
Тази по-широка дефиниция е посочена от Church (1917): ’’Въпреки че машината
се използва справедливо и по един и същи начин, когато амортизационната норма е
фиксирана, то има друго влияние, което може да скъси периода на нейната полезност
по неочакван начин. Напредъкът на техническата област, в която тя се използва, може
да развие по-ефективни машини за извършване на една и съща работа, така че да бъде
препоръчително тя да се извади от употреба много преди да се е износила. Машината
става остаряла и загубата на стойност от това се нарича остаряване. Отново, ако
машината е от много генерализиран тип, като струг, то друг вид нещастие може да го
изпревари. Ако това е машина, която може да се използва само за някои определени
видове работа, като например много от машините, използвани в автомобилостроенето и
производството на велосипеди, може да се окаже, че промените в търсенето или в
модата правят производството на този специален актив вече непечеливша дейност. В
този случай, ако машината не може да се трансформира за други цели, тя е чиста
загуба.“
Дефинирането на остаряването на актива по този начин е в съответствие с
амортизацията, която е последваща амортизация във времето в п периоди, а началото
на неговия икономически живот - в период.
Времевата амортизация съгласно представеното по-горе отчита ефектите от
промените в две неща: промените във времето и промените във възрастта на актива.
Затова изчислената амортизация агрегира два основни ефекта, специфичната промяна в
цената на актива и промяната в резултат остаряването на активите/амортизацията/. Така
определянето на времевата амортизация съчетава заедно два различни ефекта.
Тази дефиниция за последваща времева амортизация е първоначалната
дефиниция на понятието „амортизация“ и тя датира от най-ранните години на
счетоводната теория.
2. Печалбата, като показател на рентабилност
Идеята за икономическата печалба датира още от края на XVIII век, като за неин
основател се смята Робърт Хамилтън.2
3 Той определя, че изгодата на търговец може да
се изчисли, след като се приспадне от брутната начислена печалба начислената лихва
върху вложените средства. През 1890 г. Алфред Маршал4 определя икономическата
печалба като разлика между нетната печалба и приспаднатите разходи за лихви по
инвестирания капитал с определена цена. През 1950 г. "Дженерал Електрик" приема
това като „остатъчни доходи“, Дейвид Соломон през 1965 г. използва „икономическата
2 C h u rc h , А .Н . / 1 9 1 7 / , р. 1 9 2 -1 9 3
3 H a m ilto n , R., р. 4 7 3
4 M a rsh a ll, A . P rin c ip le s o f E c o n o m ic s. V o l. 1, 1 8 9 0

56

печалба“ като индикатор на създаденото богатство, представена чрез разликата между
нетните доходи и цената на капитала. Съществуват и други алтернативни обозначения
на икономическата печалба, използвани през годините, като абнормални доходи
(abnormal earnings), наднормена печалба (excess earnings), супер приходи (super profit),
наднормени използваеми приходи (excess realizable profit), и остатъчен доход (excess
income). Въпреки множеството от термини и обозначения на икономическата печалба,
основната нейна идея се запазва.
През 20-те години на XX век мениджърите на Du Pont внедряват съвкупност от
взаимосвързани счетоводни показатели, които и в момента се използват в управлението
на бизнеса. Тя придобива известност, като системата на „Du Pont“, която служи за
оценка на ефективността на стопанската дейност. Определена, като произведение на
рентабилността и продажбите, обращаемостта на активите и финансовия лост,
показателят е удобен и лесен за изчисляване посредством данни от финансовите отчети
на компаниите. 70-те години на XX век се характеризират с възникването на множество
публични компании, които довеждат до бурното развитие на капиталовите пазари.
Поради тази причина фокусът се измества върху показатели, характеризиращи
инвестиционната привлекателност на организациите, като печалба на една акция
(Earnings Per Share-EPS) и пазарният множител цена/печалба на една акция.
Участването на печалбата в изчисляването на тези показатели се определя като слаба
страна поради факта, че тя характеризира краткосрочна перспектива за организацията,
която е резултат от вече изминали събития. Друг недостатък е липсата на корелация
между показателя Р/Е и реалната доходност на акционерите в публичните компании.
През 80-те години на XX век започва развитието на транснационалните корпорации и
появата на нови финансови инструменти. Всичко това усложнява счетоводната
отчетност и данъчното облагане, поради което възниква ново направление, даващо
възможност на инвеститорите да разпознават обезпокоителни сигнали, прикрити във
финансовите отчети на компаниите. Проблемите с достоверността на финансовите
отчети довежда до намаляване на доверието към традиционното разбиране за бизнес
успеха, а именно печалбата. По своята същност се формира при стриктно спазване на
принципите, заложени в стандарти и нормативни актове. Слабост на счетоводния
измерител открива и Трифон Трифонов, който отбелязва, „че тя не разкрива
фактическите доходи, които реално постъпват в инвеститорите под формата на парични
дивиденти или пазарна оценка“.5
Следователно печалбата се измества от позициите на водещ показател за
рентабилността на стопанската дейност, като отстъпва място на паричния поток. За
неговото изчисляване са необходими данни от финансовите отчети на компаниите, но и
се взема под внимание мнението на капиталовия пазар за бъдещото поведение на
компанията. Идеята се споделя от редица автори, които отбелязват: „Паричният поток е
факт, а печалбата - мнение“.
През 90-те години на XX век стойностният подход се доразвива чрез въвеждане
на показателите за остатъчен доход. В резултат на търсенето на адекватни модели за
5 Т р и ф о н о в , Т. и к о л е к т и в , 1 9 9 9 г., с. 11
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измерване на финансовото представяне на организациите се въвеждат показатели за
икономическа добавена стойност, пазарна добавена стойност, балансирани карти за
оценка, общата акционерна доходност, паричната рентабилност на инвестициите и др.,
които допълват традиционните финансово-аналитични показатели и коефициенти.
Оценката на дейността и общото представяне на компанията започва да се измерва чрез
генериране или намаление на стойността. Към традиционните модели за оценка на
ефективността на стопанската дейност е отправена критика за тяхната обвързаност със
счетоводните данни и необвързаност с паричните потоци. От друга страна те могат
лесно да бъдат изчислени на база на финансовите отчети и получените резултати да
бъдат сравнявани с други компании.
3. Модели за определяне на амортизацията-статични и динамични
Счетоводната амортизация е разход, който води до влошаване на финансовия
резултат на предприятието (при равни други условия) и до намаляване на балансовата
стойност на активите. Според някои автори „амортизациите са изражение на една
постоянна величина, дължаща се на износване и на времето. Те са неизбежни за
придобиването или създаването на всеки елемент от актива, който се е амортизирал“.678
Съгласно Счетоводен стандарт 4 - Отчитане на амортизациите - „начисляването на
амортизация започва от месеца, в който амортизируемият актив е придобит или
въведен в употреба“, а съгласно Международен счетоводен стандарт 16 - Имоти,
машини и съоръжения (МСС 16) - „амортизацията на актива започва, когато той е
налице за употреба, т. е. когато е на мястото и в състоянието, необходими за неговата
експлоатация по начина, предвиден от ръководството“. Данъчната амортизация се
определя за целите на данъчното облагане на печалбата, съгласно изискванията на
Закона за корпоративното подоходно облагане. Амортизационните квоти се изчисляват
с помощта на методите на амортизация, описани в приложимите счетоводни стандарти.
Те са важен елемент от счетоводната политика. Всяко предприятие следва да разработи
собствена амортизационна политика, различна от политиката на държавата, въплътена
в данъчните амортизационни норми. Счетоводната и данъчната амортизация са отделни
понятия, съгласно действащата нормативна база, но въпреки това по-голямата част от
предприятията приемат еднозначно данъчните амортизационни норми за счетоводни.
Те пренебрегват възможността, дадена от приложимите счетоводни стандарти, за
използване и на други методи за амортизация, а не само на линейния метод, по който се
изчислява данъчната такава. Всеки метод оказва различно влияние върху данъчния
резултат на предприятието. Разходите за амортизация на нетекущите активи, заети в
производствената дейност, се включват в т. нар. съкратена себестойност на
продукцията, а тези, заети в административна и пласментна дейност, участват при
формирането на пълната себестойност. Следователно, те имат отношение към цената на
продуктите на труда и влияят върху конкурентоспособността на предприятието.
6 С ч е т о в о д е н с т а н д а р т 4 - О т ч и т а н е на а м о р т и з а ц и и т е , о б н . Д В , бр. 30 о т 0 7 . 04. 2 0 0 5 г., по ел.
и зм . Д В ., бр. 86 о т 2 6 .1 0 . 2 0 0 7 г.
7 С в р а к о в , А ., Б р е з о е в а , Б. М С С , п р и е ти за п р и л о ж е н и е о т ЕС. С о ф и я , 2 0 1 2 г., с. 1 8 4
8 С ч е т о в о д е н с т а н д а р т 1 6 -Д ъ л го т р а й н и м а т е р и а л н и а к ти в и , о б н . Д В , бр. 3 0 о т 0 7 .0 4 . 2 0 0 5 г.,
по ел. и зм . Д В .,б р . 86 о т 2 6 .1 0 . 2 0 0 7 г.
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Полезният живот на активите е възможно да се определи, като функция на
действителната им физическа употреба. Избраният метод на амортизация трябва найдобре да отразява модела на консумиране на икономическите изгоди от активите. За
една и съща група сходни активи не се допуска прилагането на различни методи.
Такова ограничение не съществува за различните групи от сходни по предназначение
активи. МСС 16 изисква „всяка част от актив с цена на придобиване, която е
значителна по отношение на общата стойност на актива, да се амортизира отделно“, а
съгласно Счетоводен стандарт 16 - Дълготрайни материални активи (СС 16)
„дълготрайните материални активи, които се състоят от разграничими части,
отговарящи поотделно на критериите за дълготраен материален актив, могат да бъдат
разделени на своите съставни части и всяка част да се третира като самостоятелен
актив“. Необходимо е обстойно да се анализира изборът на метод и влиянието, които
той ще окаже върху цените на продукцията и върху финансовия резултат. Допустимите
за прилагане методи на нетекущите материални активи са регламентирани в СС 4 и
МСС 16. Националният стандарт описва методи, при които амортизационната норма се
определя на основата на срока на годност на актива в години.
Международният стандарт, освен линейния метод и метода на намаляващия се
остатък, регламентира и метод според количеството произведена продукция, при който
амортизационната норма се определя на основата на количеството продукция или
услуги, които предприятието очаква да произведе с актива, изразени с различни
производствени единици. Стандартът СС4 определя срока на годност на актива освен
като „периода, през който се предполага, че амортизируемият актив ще бъде използван
от предприятието“ и като „количество продукция или услуги, които предприятието
очаква да получи от използването на амортизируемия актив“.
При линейния метод амортизируемата стойност се разпределя пропорционално
на годините, които обхващат предполагаемия срок на годност на актива. Това води до
равни амортизационни квоти. Прилагайки този метод, предприятията елиминират
конкретното участие на актива в стопанската дейност, както и влиянието на обема на
произведена продукция или услуги с него. Подходящ е за използване, когато
предприятията не могат да определят ползата от употребата на активите в рамките на
полезния им живот, както и за активи, които не търпят силното въздействие на научнотехническия прогрес. Методът е неподходящ за онези групи дълготрайни активи, при
които използването е с различна интензивност или е в зависимост от физическото
състояние, което непрекъснато се изменя в посока влошаване. Амортизационната
норма се определя като съотношение на амортизируемата стойност на актива, приета за
100 %, и числото и броя на годините от срока на годност. Амортизационната квота се
изчислява като произведение от амортизируемата стойност и амортизационната норма
или като съотношение между амортизируемата стойност и числото на броя на годините
от полезния живот на актива.
Предприятията, прилагащи линейния метод през отделните периоди от време в
рамките на полезния живот на активите, ще намаляват финансовия си резултат с
еднаква сума в резултат на начислените разходи за амортизация (при равни други
условия).
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При нелинейните методи размерът на амортизацията е различен в отделните
периоди от предполагаемия срок на годност на активите. Те биват намаляващи и
увеличаващи.
При намаляващите нелинейни методи размерът на амортизационната квота през
всяка следваща година в рамките на предполагаемия полезен живот на активите е помалък от този в предходната. Прилагат се, когато предприятието очаква
икономическата изгода от актива да се реализира най-вече през първите години от
използването му и за активи, при които моралното остаряване е по-бързо. В СС4 се
уточнява, че това „е икономически обосновано, когато активът се използва за продукти
и услуги с подсигурен или бързо развиващ се пазар, който се очаква впоследствие да се
стесни, независимо от причините - насищане на пазара, очакване на нов поусъвършенстван продукт или услуга и т.н.“. Намаляващи нелинейни методи са методът
на намаляващия се остатък, методът на равномерното намаление, методът на
намаляващата сума на числата, методът на неравномерното намаление.

Методът на намаляващия се остатък се характеризира с това, че сумата, върху
която се начислява амортизация, не е константна, а е балансовата стойност на актива от
предходната година. При него амортизационната норма се изчислява, като
произведение от линейната такава и коефициент на повишаване (ускорение), който
може да се движи в диапазон от 1.5 до 2.5. По-конкретно: 1.5 за активи със срок на
годност от 3 до 4 години, 2 за активи със срок на годност от 5 до 6 години, 2.5 за активи
със срок на годност повече от 6 години.9 Известен е и като метод с остатък, тъй като
спазвайки алгоритъма на работа с него, в края на последната година активите винаги
ще имат Неамортизирана стойност. За да се избегне това, най-често балансовата
стойност на актива за последните две години се разпределя пропорционално.
Изчислени чрез този метод, разходите за амортизация ще окажат най-голямо
влияние върху финансовия резултат в посока намаление (при равни други условия)
през първите години от полезния живот на актива, като впоследствие това влияние ще
намалява. При метода на равномерно намаление амортизационните норми през всяка
следваща година намаляват с една и съща стъпка, а сборът от числата им през срока на
годност на актива трябва да е равен на 100. Предприятието само решава какъв да е
размерът на нормата през първата година, като изискването е тя да е по-голяма от
линейната. При равна на линейната се получава неопределеност и амортизационните
квоти ще съвпаднат с тези при линейния метод. За следващите години размерът й се
определя въз основа на стъпката на намалението.
Амортизационните квоти се изчисляват като произведение от амортизируемата
стойност и амортизационната норма за съответната година.

9 Б о ж к о в , В., С и м е о н о в а , Р .,К р у м о в а , Д . и д р . Ф и н а н с о в о с ч е т о в о д с т в о . 2 о с н . П р е р а б . И д о п .
и зд ., С в и щ о в , 2 0 0 9 , с. 6 2 -6 3
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Разходите за амортизация, изчислени чрез този метод, ще окажат най-голямо
влияние на финансовия резултат през първата година, а през всяка следваща това
влияние ще намалява с еднаква стъпка (при равни други условия).101
Друг намаляващ нелинеен метод е методът на намаляващата се сума на числата.
Амортизационната норма се определя като отношение на числото на годините, които
остават до края на срока на годност на актива, към сумата на числата на годините в
рамките на този период. Амортизационната квота е произведение от амортизируемата
стойност и така установената амортизационна норма.
Размерът на изчислените амортизационни квоти през всяка следваща година
намалява чрез този метод. Следователно, при равни други условия, финансовият
резултат на предприятието ще бъде по-нисък през първата година от полезния живот на
актива и най-висок през последната. При метода на неравномерното намаление
предприятието определя какви да бъдат годишните амортизационни норми, на база
прогнозни данни. Особеното е, че амортизационната норма през всяка следваща година
трябва да намалява с различна стъпка, като сборът от числата им през полезния живот
на актива трябва да е равен на 100. Начислените разходи за амортизация през първата
година ще повлияят най-много върху финансовия резултат в посока намаление, а през
следващите, това влияние ще отслабва. Увеличаващите нелинейни методи се прилагат
за активи, от които се очаква най-големи икономически изгоди да се черпят в края на
полезния им живот и при които моралното остаряване е по-бавно. При тях размерът на
амортизационната квота през всеки следващ период в рамките на предполагаемия срок
на годност на активите е по-голям от този в предходния. В СС4 се уточнява, че “това е
икономически обосновано, когато активът се използва за продукт и услуги, за които
още не е достатъчно подсигурен или разширен съществуващият пазар-предимно за
продукти или услуги, които изискват контролен, пробен или тестващ период за
пускането им в масова продажба и т.н.“11
Увеличаващи нелинейни методи са: методът на равномерното увеличение,
методът на увеличаващата се сума на числата и методът на неравномерното
увеличение. При метода на равномерното увеличение амортизационните норми през
всяка следваща година се увеличават с една и съща стъпка, като сборът от числата им
през срока на годност на актива трябва да е равен на 100. Предприятието само решава
какъв да бъде размерът на нормата за първата година. Тя трябва да е по-малка от
линейната, тъй като при равна на нея се получава неопределеност и амортизационните
квоти ще съвпаднат с тези при линейния метод. За следващите години размерът на
амортизационната норма се определя въз основа на стъпката на увеличението. Друг
увеличаващ нелинеен метод е методът на увеличаващата се сума на числата.
Амортизационната норма се определя като съотношение на числото на годината, през
която работи активът, към сумата на числата на годините в срока му на годност.
Амортизационната квота е произведение от амортизируемата стойност и така
10 Г ъ л ъ б о в , М а р и н . М е то д и на а м о р т и з а ц и я , сп. И к о н о м и к а , 2 0 0 9 , N 1, с. 91
11 С ч е т о в о д е н с т а н д а р т 4 -О т ч и т а н е на а м о р т и з а ц и и т е , о б н .Д В , бр. 30 о т 0 7 .0 4 . 2 0 0 5 г., п о с л .и з м .
Д В , бр. 86 о т 2 6 .1 0 . 2 0 0 7 г.
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установената амортизационна норма. При този метод през всяка следваща година
амортизационната квота се увеличава, следователно при равни други условия
финансовият резултат на предприятието ще бъде по-нисък през последната година от
полезния живот на актива.
Методът на неравномерното увеличение се характеризира с това, че
предприятието определя какви да бъдат годишните амортизационни норми, на база на
прогнозни данни. Те нарастват с различна стъпка през всяка следваща година, като
сборът от числата им през срока на годност на актива трябва да е равен на 100.
4. Връзка между методите за определяне на амортизацията и управлението на
печалбата
Определенията за управление на печалбата са обединени от становището, че
управленското намерение е предпоставка за управление на печалбата, но дали това
намерение трябва да бъде опортюнистично, по своето естество не е напълно ясно.
Няколко презентации за управлението на печалбите също използват словосъчетанието
във връзка с управленската преценка, която има за цел да предоставя информация на
инвеститорите, като се предполага, че не е опортюнистична. При тестването на това
доколко изглаждането на приходите е опортюнистично или не, в някои случаи като
управление на печалбата се разглежда само частта по отношение на опортюнистичното
поведение, но не и когато управленската преценка се използва за подобряване
постоянството на приходите. Гледната точка, че управлението на доходите е нещо
опортюнистично и вредно, се изразява също така и от Американската комисия по
ценните книжа и фондовите борси. Намерението да се подведе някого за финансовото
представяне на компанията обикновено изисква управлението на печалбата да се
замаскира умело.
Търсенето на правилното определение включва въпроса какви дейности могат да
се считат за управление на печалбата. Преценката във финансовата отчетност, която
може да се обхване в рамките на определението за управление на печалбата, включва
например оценки на икономическия живот на дълготрайните активи. По този начин
печалбите могат да бъдат управлявани чрез пренасочване на разходите между периоди
или реализиране на счетоводна печалба от продажба на актив, който е подценен в
баланса. Въпреки че повечето от изследванията за управление на печалбите се отнасят
до нетния доход или доход преди извънредните позиции, определението на управление
на печалбата не се уповава на всяка една конкретна в отчета за доходите. Управлението
на печалбите не е необходимо да бъде пряко свързано с отчетените печалби, а може да
има влияние върху други счетоводни суми. По този начин управление на печалбата
може да се появи в допълнителните оповестявания и може да е ориентирано спрямо
финансови показатели вместо върху печалба.
Счетоводните избори, които се прилагат, за да се определи дали една компания
използва увеличение или намаление на приходите, включват избора на метод на
амортизация и капитализация вместо отчитане на разход за нематериални активи.
Изследванията показват, че например компаниите, които избират да капитализират
научно-изследователските и развойни дейности, имат по-малки по размер, по-малко
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рентабилни и ограничени в разпределянето на дивиденти от компаниите, които избират
да отчитат разходи. Това предполага, че компаниите избират капитализацията с цел да
изглеждат финансово по-силни и за увеличаване на плащанията за дивиденти.
Амортизационните квоти представляват разход за предприятието. Те имат
условно постоянен характер и са елемент от себестойността, респективно от
издръжката на предприятието. Отразяват се по два различни начина: преки/косвени
технологични разходи, участващи във формирането на себестойността, и като разходи
по организация, управление и продажби, формиращи пълната себестойност.
Следователно изменението в техния размер увеличава или намалява отчитаните
разходи. При едни и същи приходи се намалява или увеличава и финансовият резултат.
Това е общото правило. Но прякото влияние се отразява различно:
1. Амортизациите на дълготрайни активи, свързани с дейностите по
организация, управление и продажби, се отразяват директно върху изменението на
пълната себестойност, респективно върху финансовия резултат. Подобно е влиянието
на амортизациите и при търговските дружества (в отраслов смисъл).
2. Амортизациите, свързани с производствената дейност, оказват влияние върху
съкратената себестойност. Те оказват влияние върху стойността на активите
(продукцията) на предприятието. Върху финансовия резултат влияят дотолкова,
доколкото тази продукция е продадена. Следователно влиянието им се измества във
времето. Със своята амортизационна политика предприятието влияе върху
себестойността и финансовия резултат.
3. Чрез сроковете на полезно ползване, началото на амортизиране и метода на
изчисляване на амортизациите се постигат по-големи и по-малки амортизационни
квоти.
4.
Влияние има начинът на отразяване на амортизациите в разходите, като
технологични или като разходи по организация, управление и продажби.
ЗКПО разглежда и регламентира временните данъчни разлики в тяхното
двупосочно действие при възникването им- както в посока на увеличаване на
счетоводния финансов резултат, така и в посока на намаляването му. Обратното
проявление и на двата вида временни разлики е обхванато в закона на огледален
принцип.
Типичен пример в това отношение е отрицателната разлика от амортизация на
дълготрайни активи, възникваща, когато в счетоводната си политика предприятието
прилага амортизационен срок (полезен живот на актива), по-голям от този, произитчащ
от данъчната амортизационна норма. Това става в началните години до изтичането на
данъчния амортизационен срок. С признаването на временната разлика в намаление
при преобразуването на счетоводната печалба предприятието ще плати толкова
корпоративен данък, колкото (при равни други условия), би платило, ако спазва
данъчната амортизационна норма. В следващите години след изтичане на данъчния
амортизационен срок временната разлика ще има обратно действие (в посока на
увеличение) при данъчното преобразуване на печалбата и предприятието също ще
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плати толкова данък, колкото ако беше амортизирало актива в рамките на данъчния
срок. Защото облагаемата печалба не би се променила. Затова, ако други съображения
налагат, предприятието може да има собствена амортизационна политика (по групи или
за отделни активи), без да се безпокои за данъчния ефект от това.
Според технологията, регламентирана в чл. 23 ЗКПО, временната разлика от
амортизация на дълготрайни активи се откроява, като счетоводният финансов резултат
се увеличава с целия разход за амортизация, а се намалява с данъчно признатия й
размер съгласно данъчния амортизационен план.
5.Постоянни и временни разлики. Преобразуване на финансовия резултат за
данъчни цели
За целите на облагане с данък върху печалбата е необходимо да се определи
данъчният финансов резултат. Данъчният финансов резултат е счетоводният финансов
резултат, преобразуван според изискванията на ЗКПО. Според т. 16.14 от СС1 Представяне на финансовите отчети - счетоводната печалба е разликата между сумата
на общите приходи и общите разходи. Положителният данъчен финансов резултат е
данъчната печалба, а отрицателният е данъчна загуба. Данъчна основа за определяне на
корпоративния данък е данъчната печалба. Данъчната ставка на корпоративния данък е
10 на сто.
Данъчният финансов резултат се определя, като счетоводният финансов
резултат се преобразува по ред начин, определен в ЗКПО с:
-данъчните постоянни разлики
-данъчните временни разлики
-други суми, регламентирани в ЗКПО.
Данъчните постоянни разлики са счетоводно отчетени приходи или разходи,
които не са признати за данъчни цели. В тези случаи, когато:
1. Разход (загуба) не е признат за данъчни цели, с този разход (загуба) се
увеличава счетоводният финансов резултат в годината на счетоводното отчитане на
разхода (загубата) и не се преобразуват счетоводните финансови резултати през
следващите години.
2. Приход (печалба) не е признат за данъчни цели, с този приход (печалба) се
намалява счетоводният финансов резултат в годината на счетоводното отчитане на
прихода (печалбата) и не се преобразуват счетоводните финансови резултати през
следващите години.
Налице е известно различие при дефинирането на данъчните временни разлики
за счетоводни и данъчни цели. Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗКПО данъчни временни
разлики възникват, когато приходи или разходи са признати за данъчни цели в
годината, различна от годината на счетоводното им отчитане. Счетоводен стандарт 12 Данъци от печалбата - регламентира временните разлики като разлики между
балансовите стойности на един актив или пасив и неговата данъчна основа. По
идентичен начин са дефинирани временните разлики и в МСС 12 Данъци върху
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доходите. Очевидно ЗКПО определя като временни
свързани с приходи и разходи, докато счетоводният
временните разлики активите и пасивите. На тази
определянето на видовете временни разлики. Според
временна разлика е:

разлики само такива, които са
стандарт третира като обект на
база се получават различия в
чл. 24, ал.2 от ЗКПО данъчната

- разход, непризнат за данъчни цели в годината на счетоводното му отчитане,
който ще бъде признат през следващи години, когато настъпят условията за
признаване;
- приход, непризнат за данъчни цели в годината на счетоводното му отчитане,
който ще бъде признат през следващи години, когато настъпят условията за
признаване.
СС12 разграничава временните разлики на:
- облагаеми - временни разлики, от които ще произтекат суми, с които ще се
увеличи данъчната печалба или ще се намали данъчната загуба през бъдещи периоди,
когато балансовата стойност на актива или пасива бъде възстановена или погасена;
-намаляеми - временни разлики, от които ще произтекат суми, с които ще се
намали данъчната печалба или ще се увеличи данъчната загуба през бъдещи периоди,
когато балансовата стойност на актива или пасива бъде възстановена или погасена.
В чл. 24, ал. 4 от ЗКПО е регламентирано, че:
1.Разход (загуба), който не е признат за данъчни цели в годината на
счетоводното отчитане и ще бъде признат през следващи години при настъпване на
условието за признаване, с разход (загуба) се:
а) увеличава счетоводният финансов резултат в годината на счетоводното
отчитане на разхода (загубата), т.е. възниква данъчна временна разлика. На практика от
гледна точка на СС12 възниква намаляема временна разлика;
б) намалява счетоводният финансов резултат в годината на настъпване на
условието за признаване- обратно проявление на намалената временна разлика.
2. Приход (печалба), който не е признат за данъчни цели в годината на
счетоводното отчитане и ще бъде признат през следващи години при настъпване на
условието за признаване, с прихода (печалбата) се:
а) намалява счетоводният финансов резултат в годината на счетоводното
отчитане на прихода (печалбата) - възникване на данъчна временна разлика. Според
СС12 възниква облагаема временна разлика;
б) увеличава счетоводният финансов резултат в годината на настъпване на
условието за неговото признаване - обратно проявление на облагаемата временна
разлика.
В ЗКПО е регламентирано, че годишните данъчни амортизации, определени по
реда на закона, се признават при формиране на данъчния финансов резултат, докато
счетоводните разходи за амортизации не се признават за данъчни цели, т.е. със
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счетоводните разходи за амортизация се увеличава, а с годишните данъчни
амортизации се намалява счетоводният финансов резултат при преобразуването му в
данъчен финансов резултат.
Начисляването на данъчна амортизация касае т.нар. данъчни амортизируеми
активи. Според ЗКПО данъчни амортизируеми активи биват четири вида:
- данъчни дълготрайни материални активи;
- данъчни дълготрайни нематериални активи;
- инвестиционни имоти, с изключение на земята;
- последващи разходи по чл. 64 от ЗКПО.
Според чл. 51, ал.2 от ЗКПО счетоводните разходи, отчетени във връзка с
придобиването на данъчен дълготраен нематериален актив преди възникването му, не
се признават за данъчни цели в годината на отчитането им и участват при определянето
на данъчната амортизируема стойност на актива. Когато в следващата година настъпват
обстоятелства, определящи, че данъчно задълженото лице няма да придобие данъчния
дълготраен нематериален актив, непризнатите разходи се признават за данъчни цели в
годината на настъпване на обстоятелствата, ако са спазени изискванията на ЗКПО.
Промяна в стойностите на данъчен амортизируем актив се извършва при
настъпване на обстоятелства, налагащи промяна съгласно счетоводното
законодателство, с изключение на чл. 61. Промяната в стойностите на актива се
отразява в данъчния амортизационен план към 1 януари на годината, в която са
установени обстоятелствата, налагащи промяната. Не се извършва промяна в данъчния
амортизационен план и не се коригира начислената данъчна амортизация за
предходните години. Стойностите на данъчния амортизируем актив след промяната
трябва да са равни на стойностите, които биха били определени, ако обстоятелствата,
налагащи промяната, са били известни през предходните години. При определяне на
данъчния финансов резултат годишната данъчна амортизация на актива за текущата
година се коригира с разликата между начислената данъчна амортизация за актива през
предходните години и тази, която би била начислена за тези години, ако
обстоятелствата, налагащи промяната, са били известни през предходните години.
Когато установените обстоятелства не налагат промяна в стойностите на актива за
предходните години, промяната в стойностите се отразява в данъчния амортизационен
план към момента на установяване на обстоятелствата през текущата година.
Специфичен момент е, че данъчната амортизируема стойност на актив, наличен
в данъчен амортизационен план, се увеличава с последващи разходи, които съгласно
счетоводното законодателство водят до бъдещи икономически изгоди, свързани с
данъчния амортизируем актив. Увеличението се извършва от началото на месеца, през
който са завършени последващите разходи.
Счетоводните приходи и разходи от последващи оценки на данъчните
амортизируеми активи не се признават за данъчни цели. Счетоводни разходи,
формиращи данъчен амортизируем актив, включително последващи разходи, също не
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се признават за данъчни цели. Счетоводни приходи и разходи, отчетени по повод на
дарение, с което е намалена историческата цена при определяне на данъчната
амортизируема стойност на актива, не се признават за данъчни цели, но това се прилага
за активи, придобити след 31.12. 2005 г.
В заключение може да се отбележи, че гъвкавостта в счетоводните правила е
голяма част от проблема на управление на печалбата. Тези правила позволяват на
компаниите да използват преценка в множество области, включително амортизационна
политика. Такива, които се открояват, са:
1) Промяната в метода на амортизация за отчитане на по-ниска амортизация
през настоящия отчетен период;
2) Промяна на периода за амортизация на нематериални активи, за да се намалят
разходите за амортизация;
3) Промяна в оценката на инвестиционни активи.
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ГОТОВНОСТ НА БЪЛГАРИЯ
ДА УЧАСТВА В СИСТЕМАТА НА УНИФИЦИРАН
ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРОДУКТ
ЗА ПЕРСОНАЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Станислав Димитров

READINESS OF BULGARIA TO PARTICIPATE
IN THE SYSTEM OF A PAN-EUROPEAN PERSONAL
PENSION PRODUCT
Stanislav Dimitrov

Резюме
През последните години капиталовите пенсии увеличават своята роля в развитите
страни, а в същото време губят влияние в страни от Централна и Източна Европа,
включително и в България. При анализа на проблематиката трябва да се вземе предвид
факта, че България е част от Европейския съюз и е необходимо да участва в общи
дейности и инициативи. Политика на Европейската комисия е да подкрепя и да насърчава
развитието на капиталовите пенсии. Този проблем се отнася и за България, където
коефициентът на заместване на пенсията е нисък и съществува натиск върху
публичната пенсионна система поради значителен недостиг на пари.
През 2011 г. Европейската комисия стартира дискусия за въвеждане на
унифициран продукт за индивидуално пенсионно осигуряване (РЕРР). Тази инициатива
създава възможности пред страните - членки. Докладът прави анализ на състоянието и
готовността на България да участва в процеса на въвеждането на такъв продукт.
Разглеждат се проблеми като защо е необходим унифициран продукт за индивидуални
пенсии, какво е състоянието на капиталовите пенсии в момента, какви са тенденциите и
каква да бъде ролята на капиталовото осигуряване в общата пенсионна система.
Докладът търси отговори на въпроси дали е необходим единен продукт и евентуално
какво ще е влиянието от неговото въвеждане за България.
Ключови понятия: унифициран продукт за индивидуални пенсии (РЕРР),
индивидуално пенсионно осигуряване, частни индивидуални пенсии (РРР), интеграция на
капиталовото пенсионно осигуряване, дизайн на капиталови пенсии.
JEL Codes: G il, G23, G35

Summary
Capital pensions recently are gaining influence in developed countries and are losing influence in
Central and Eastern Europe, including Bulgaria. At the same time Bulgaria is part of the European
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Union and has to follow common activities and initiatives. Policy of the European Commission is to
support and to urge the development of the capital pensions. This is relevant action for Bulgaria
because the pension replacement rate is very low and the public pension system is under pressure of
huge cash deficit.
In 2011 the European Commission started discussion for implementing pan-European
personal pension product (PEPP). This creates opportunities for member states. The paper deals
with the position and readiness of Bulgaria to participate in the process of the latter
implementation. Addressed are issues like why is necessary unified personal pension insurance,
what is the current situation, what are the tendencies, what is the role of capital pensions in the
whole system in Bulgaria. The study searches answers to questions such as whether this product is
necessary and what will be the impact for Bulgarian pension system.

Key words: pan-European personal pension product (PEPP), individual pension insurance,
private personal pensions (PPP), capital pension integration, capital pension design.
JEL Codes: G11,G23,G35

Introduction
The current study is motivated by desire for detailed analysis of personal pension insurance
in Bulgaria considering the potential implementation at EU level of unified individual
retirement product. This insurance aims at increasing the retirement security of old persons.
The forces at EU level for developing this insurance comes after various factors as low
pension replacement rate, shift from DB to DC, aging of population, pressure on public
pension systems and desire for capital market development.
The aims of the research are reached through the following four steps: analysis of the reasons
for European Commission (EC) initiative for implementation of PEPP; description of the
proposed features of the product; examination of the current situation in Bulgaria; setting
problems and pointing directions for solutions and measures.
Why single EU market for personal pensions
Pension systems design in EU are under the decisions of the local governments.
Nevertheless, pension income inequalities are an obstacle for EU development. Also the share
of pension expenditure from Gross Domestic Product (GDP) varies significantly for member
states1. Different pension regimes pose impediments for cross-border movements of workers
and citizens. Low interest rate environment requires more and more long-term money. Public
pension systems are under pressure to decrease the expenses in order to reduce the public debt
and the state budget deficit . At the same time the pension replaces small part of the working
salary in many EU countries. The pension replacement coefficient (pension compared to
salary) for the year of 2015 is shown in the following chart.12
1 The share of pension expenditure from local GDP varies from 7% up to 15% in 2015 member states with
average 11%, according to Eurostat. The projection for 2060 is to widen the gap up to 19% in some countries
and 13% EU average.
2 European Commission: The 2015 Pension Adequacy report, 2015 p. 1.
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C h a rt 1

Pension replacement ratio for 2015 in EU

Source: Eurostat, http://ec. europa. eu/eurostat/

As seen in the chart the pension replacement ratio in sixteen member-states are below 60%
which is considered as a minimum target level. Among these countries are seven
representatives from CEE region - Croatia, Bulgaria, Latvia, Estonia, Slovenia, Lithuania and
Czech Republic. The difference between the target and real rate is the pension gap. This gap
cannot be met by increase in the expenses for public pensions as percentage of GDP.
The EC sets as a milestone reaching adequate and sustainable pensions. The Commission
states that among the proposed measures is the development of capital pensions. Under
capital pensions the funds are accumulated during the working life of the person and the size
of the pension is dependent on the sum accumulated. One way for increasing the role of
capital pensions is the latest development of occupational pension schemes. These are
schemes related with the workplace of the person. Usually the pension plan is designed or
chosen by the employer and the employer is the sponsor of the plan. Occupational pension
insurance is well developed in countries with strong and long existing companies. Examples
are Germany, UK, Netherlands, Denmark, Belgium and Ireland. Occupational schemes are
not developed in most of the member states from CEE - Bulgaria, Romania, Croatia, Poland,
Hungary, Czech Republic, Slovakia, Slovenia, and Baltic countries - Estonia, Lithuania and
Latvia. Concerning occupational pensions there is common EU legislation - IORP directive.
At the same time in 22 out of 25 member states1there are existing forms of individual capital
pension insurance. Under these schemes the insurance is decided by the employee who is
choosing the amount of contribution, the beginning, the period of insurance and the pension
plan. The estimated assets of personal pensions under management are over one trillion Euro.
The EC comes to a conclusion that personal pensions are an issue o f European concern. The
EC estimates that there are 72 different types of individual pensions. For these individual
pensions there is no common legislation within the EU.3
3 The number of respondents in EIOPA survey on personal pensions among Member states. EIOPA notes a stark
concentration of asset values in NL, UK and BE. The highest number of contracts is issued in Germany - more
than 10 million contracts.
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One of the reasons for single market comes from the many market failures in different areas
as the fragmented market of personal pensions prevents economies of scale and growth
potential. Another reason is the asymmetric information that sets the consumers in a weaker
position compared to the pension administrator and the asset manager.
The European Insurance and Occupational Pension Authority (EIOPA, the combined body
for supervision of insurance and pensions at EU level) sees the PEPP implementation as a tool
to improve the current personal pensions. Another set of reasons can be found in search of
improving performance and efficiency. Good performance and efficiency are considered to
be reached after low costs, good asset management results, mitigating the risks of conflict and
economies of scale. Decreased costs and good investment results are associated with good
corporate governance. Better governed pension funds outperformed poorly governed funds by
2.4 per cent per annum4 (Capelle et al, 2008). Other studies have confirmed this link
(Ambachtsheer et al, 2006; Ambachtsheer et al, 2007; Clark et al, 2007; and Clark and Urwin,
2007).
PEPP features
In order to reach the goals EIOPA is considering that the new product has to be more
attractive to consumers. What are the main features of personal pensions and PEPP?
In EU level personal pensions, PPPs5 (personal pension products) and PEPP, are understood
as products established on the basis of individual membership and sold on a retail basis. Basic
characteristics of personal pension products are6: individual membership; payment of
contributions to an individual account; explicit retirement objective - set in legal basis; the
early withdrawal of accumulated capital is limited or penalized; providers are private entities
and PPPs are funded.
The Pan-European Personal Pensions Product (PEPP) is defined with the following
characteristics7: a) providing information in standardized form based on KID8 forms among
PRTTPs framework; b) standardized investment choices with one core default option; c)
regulated, flexible, biometric and financial guarantees; d) regulated, flexible limits on cost
and charges; e) regulated, flexible switching and transfer o f funds and f) no specification of
decumulation options.
So the description of PEPP focuses on 6 areas such as provided information, asset
management, guarantees, costs, transfers and payment phase. All these features are based on
long discussions. EIOPA carried public consultation and received industry feedback. It is
4 EIOPA: Towards an EU single market for personal pensions: An EIOPA Preliminary Report to COM, 2014, p.
6-7
5 The top five member states with highest assets in PPPs are Netherlands, United Kingdom, Belgium, Spain and
Sweden, EIOPA database.
6 EIOPA’s advice on the development of an EU-single market for personal pension products (PPP). EIOPA
16/457. 2016, p.10
7 EIOPA’s advice on the development of an EU-single market for personal pension products (PPP). EIOPA
16/457. 2016, p.5
8 See Regulation (EU) No 1286/2014 on Key Information Documents for Packaged Retail and Insurance-based
Investment Products. EIOPA states that during the consultations on PPPs and PEPP many stakeholders
supported the proposition that the starting point for disclosure during the pre-contractual phase would be PRIIPs
KID.
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good that there is no full standardization of PEPP. Full standardization will lead to significant
amendments to existing national regimes some of them leading to unattractiveness to
providers.
During the discussions there are some proposals that will be considered in future stages. For
example the existence of minimum holding periods. From one hand it is a prerequisite for
improvement the results of the insurance. On the other hand, it creates an obstacle consumers
to buy the product. Most of the consumers are short term orientated and minimum holding
periods decrease the liquidity of the undertaking.
Behind the flexibility of costs limits is the idea for setting caps at least for the default
investment option. The comparison between the products will be enabled with the
development of a common EU standard defined level of a total expense ratio (TER).
The potential obstacles for common regime in terms of product are restrictions on
investments in foreign currencies, limitations on transferability, differences in taxation and
contract law. There is no ELI legislation9 on the taxation of pensions. Most Member States
employ the EET system or ETT principle, but the other variants such as TET, TEE and EEE
exists, nevertheless less common. It is logical that the regime for the existing personal
pensions to apply for the new PEPP product.
Another important point are the guarantees101implied in the product. Common understanding
is that the guarantees should be allowed yet not be required. We have to bear in mind that the
guarantees are important for entity’s obligations, technical provisions and capital
requirements. Increased requirement as a mandatory element will be huge obstacle for
implementing new regime at EU level.
Another line for decreasing the costs is the introduction of product passport for PEPP. It can
function through a centralized EU register and means a free offer of PEPP in all member
states upon authorization.
Good corporate governance is seen as an instrument for improved asset management results,
prerequisites for transparence and trust. Governance encompasses fit and proper management,
functions for risk management, actuarial tasks, internal control, compliance and audit,
remuneration policy, self-risk assessment, depositories and others. The problem is that
following all these principles is leading to higher costs. So there has to be balance between
these two elements.
After analyzing the reasons of PEPP and its most supported features what are the possibilities
to implement the new rules. The possibilities can be summarized to two: the introduction of a
2nd regime PPP (PEPP) or the improvement the regulation of all PPPs. EIOPA recommends
the introduction of new regime - the so called 2nd regime PPP. It means11 to create a
standardized Pan-European Personal Pension Product (PEPP) through separate set of EU rules
that do not replace current and national rules but are instead an optional alternative to the
latter. The second option means rules set out in a Directive and harmonization of current and
national PPP requirements. This at the moment is considered as more unrealistic taking into
9 European Commission: Pension taxation. E - Exempt from taxation, T - under Taxation. Applied for the three
elements: contributions, distributed investment income and benefits.
10 Usually the guarantees are financial, biometric, performance-related or against inflation.
11 EIOPA’s advice on the development of an EU-single market for personal pension products (PPP). EIOPA
16/457. 2016, p. 13
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account potential disapproval of many member states.
There is a great logic that the impact of such new regime will be bigger for countries like
Bulgaria. This is statement that is supported by EIOPA1213with the argument that occupational
pension schemes are less developed in such member states.
Readiness of Bulgaria
Bulgaria is among the countries that has launched personal schemes since 1994. In the light
of PEPP the main questions are whether these schemes are attractive for clients and whether
they are consistent with EC/EIOPA proposed new regime.
Capital pensions are part of the whole pension system. At the moment the PAYG pension is
the predominant pensionable income. The size of the pensions in the country are very low.
The pension replacement ratio is 41% which is second lowest in EU11 (see Chart 1). In
absolute values the average pension is 164 Euro14. At the same time the State Budget supplies
more than 50% of the expenses for PAYG pension. This creates uncertainty for the future
growth of the size of the pension. Another issue is negative demographic tendencies in
Bulgaria - negative natural growth of the population and young people departure. As a result
Bulgaria is registering one of the greatest proportion of people aged 65 and over as a
percentage of the total population in EU (see Chart 2 below).
Chart 2
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Source: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostatAveb/products-datasets/-/tps00028

The high proportion of old people leads to pressure on the state budget for financing the
PAYG pensions - decreasing number of workers has to finance the pensions of increasing
number of pensioners. As a consequence - the room for pension increase is very limited. At
2 EIOPA’s advice on the development of an EU-single market for personal pension products (PPP). EIOPA
16/457. 2016, p.8
13 Eurostat http://ec.eurot)a.eu/eurostat/. Only Croatia has lower ratio of 40%.
14 As of the end of 2015. Figures from National Social Security Institute, www.nssi.bg
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this situation the increase of the role of private pension seems the best way. From one
hand, the personal private pension will be added to the PAYG pension and it will lead to
increase of the pension replacement rate. On the other hand, private pension is related with the
personal contribution to the fund and this is the way to boost the interest for system’s
participation. The latter is also considered as an element of the measures against grey
incomes.
Existing from 23 years personal pension insurance is not yet well developed in Bulgaria. The
number of insured is 600 thousands with accumulated assets from 880 min. BGN. There is no
information neither from FSC nor from pension administrators for the number of persons with
personal contribution and active contract. Based on some assumptions the active insured with
personal VPF can be estimated at 100 00015 people and average annual contribution of 800
BGN. This number is very low compared to number of working population of 3 032 000
people. The low coverage is a problem to efficiency. The cost are spread on small number of
insured and low volume of assets. In addition, small pension funds creates additional risks for
insured. The reasons for this are different and most of them are outside the pension industry
(for example: strong attitude to save in bank deposits; flat tax rate of 10% on personal
incomes; uncertainty for working incomes; two very strong financial crisis in 1996-1997 and
2007-2008 and others).
Based on the analysis so far we can derive the conclusion that the personal pension insurance
in Bulgaria has to be extended. How it could happen, taking into account PEPP initiative, we
can say after comparing the existing regulation of individual insurance in Voluntary Pension
Fund (VPF) with the basic characteristics of the proposed new regime of PEPP.

Comparison between individual insurance in Bulgaria/VPF and proposed PEPP
Table № 1
feature

individual V P F

PEPP

provided information

specified requirements

KIDs in PRIIPs

investment choices

no

yes, incl. default option

pension vehicle

fund

fund

administrator - accumulation

pension insurance company

under national rules

administrator - decumulation

pension insurance company

under national rules

guarantees

no

flexible

caps on charges

yes, in broad ranges

yes

decumulation options

flexible

flexible

transfer of funds

yes

yes

tax treatment

EEE

under national rules

type of scheme

DC

DC

15 Author’s estimations based on statistics for voluntary pension insurance from FSC
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design

funded

funded

money inheritance

yes

yes, not specified

right of early withdrawal

yes

penalized

right of freedom of service

no

yes

Source: The author

The comparison is showing that the problematic discrepancies between VPF and PEPP are
in limited scope - only in three areas: the institutions that can be pension administrators;
sanctions or certain limits for early withdrawal and tax regime of the insurance. Other areas
are identical or similar - DC scheme, funded insurance, pension fund as a vehicle, transfer of
funds, decumulation options and others. The differences in other two areas (investment
options and guarantees) can be solved with slightly changes in the legislation. A challenge for
the Bulgarian market will be the implementation of the principle of right of freedom of
service. Funds registered in other EU member states can steal the wealthy clients of local
companies and thus further to decrease the coverage of personal insurance.
In Bulgaria pension administrator can be only one institution - the pension insurance
company. In other EU countries banks, asset managers or life insurance companies are given
some activities - from selling, registering, assets managing servicing to pension payment. The
vast majority of the personal pension arrangements in EU are issued and managed by life
insurance undertakings.
Early withdrawal of personal assets in Bulgaria is without limit which is not the case in many
EU countries. Also different is the applied tax regime - for VPF is in force EEE tax regime.
That means the contributions are tax exempt to certain amounts, the investment income is
exempt as well as the pension.
Another hurdle will be how to make these pension products to become more attractive to
consumers, i.e. potential pension savers, and more cost effective, as well as more compatible
with increased mobility of European citizens. Additionally, improving consumer information
and protection in voluntary personal retirement savings is necessary to enhance consumers'
confidence in those products. Before future changes in the legislation it has to be assessed the
public opinion for individual pensions in Bulgaria. This opinion has to be taken in mind in the
proposed changes in the legislation. Examples of such studies are in UK (2011) and Italy
(2013) where there are answers why consumers do not buy personal pensions.
Study about the consumer perceptions is step to set the client in focus. This has to be the
regulatory policy and the strategy of the pension administrator. For example, one important
fact for the market of financial products is connected with the provided information - the way
and the level. There is a behavioral obstacle for buying retirement products - people has
present bias orientation. In order to overcome this fact there are guidelines for presenting
information to clients that has to make decision for buying retirement products16. For
example, recommended are interactive automated tools. Another solution is following the
layering approach - using layers of information. First layer are answers to key questions.
Second layer are answers to further questions and legal information.
16 EIOPA: Good practices on information provision for DC schemes, enabling occupational DC scheme
members to plan for retirement, 2013. (known as Max report, Max was used as an average consumer)
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In terms of costs it is recommended development of the non-advised distribution - mainly
on-line sales. It will work in environment of standardized products and in existence of default
option. Responsibility of the regulator is to keep the charges low. It is a fact that the size of
charges varies significantly1 among countries. High charges erode the trust of clients and
politicians.
Concentration of most of the activities in single body can help for decreasing charges and
low costs. Stimulation of the competition keeps alert the pension companies and is a
prerequisite for better service for the insured persons.
In terms of asset management there is need of diversification geographically and by asset
class. The regulators have to take into account the importance of the default finds.
Benchmarks lead to greater transparency. Most experts accept as an appropriate investment
result the target of inflation + 3%.
Conclusion
Following the analysis above it can be concluded that PEPP is a good EC initiative. It focuses
the attention of how to decide the problem with pension gap in EU countries. It creates good
environment for discussion how to increase the role of capital pensions and how to improve
the awareness of the positive elements of capital pension insurance. The proposed PEPP
features lays path for easy implementation of the new regime. It creates broad picture with
combination between standardized and flexible characteristics. This initiative will lead to
further development of common framework for personal pension in EU.
Bulgaria has good base framework for personal pensions in existing Voluntary pension fund.
The discrepancies with PEPP can be matched with not fundamental changes in the national
legislation. For these changes there is a need for incentive from outside the country. In fact
the country has not yet adopted the policy of adequate and sustainable pensions which is the
strategy in the EU level. It is responsibility of the government to create a framework for
affordable, transparent and cost-effective retirement product.
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МОДЕЛЪТ TRIPLE HELIX
ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПРОМЯНА
Юлия Добрева

INSTITUTIONAL CHANGE
AND THE TRIPLE HELIX MODEL
Julia Dobreva
Резюме
Институционалната промяна има важна роля за оформяне на възможностите на
икономическото развитие на държавите (особено на икономики в преход) и се
характеризира с редица процеси, които имат за цел да подобрят взаимодействието
между отделните икономически агенти. Тази статия има за цел да проследи
взаимодействието между държавата, институциите, в частност образователните и
научно-изследователски центрове, и индустрията като теоретично-методологични
предпоставки в модела Triple Helix и приложимостта му за постигане на икономически
напредък и развитие, на обществото. Разгледани са примери от някои държави.

Ключови думи: институционална промяна, икономически растеж, развитие, Triple Helix,
индустрия, университети, държавни институции

Abstract
Institutional change has a very important role in the process of putting together the opportunities
for economic development of countries (particularly that of transitional economies) and it is
characterized by various processes aiming to improve the collaboration of various economic agents.
The aim of this paper is to analyze the interrelationship between the government, institutions,
particularly higher education institutions and research centers, and the industry as a theoretical
model, incorporated in the well-known Triple Helix Model. The applicability of the model is studied
in terms of its potential for achieving economic growth and social development Some examples
form different countries have been provided.

Key words: institutional change, economic growth, development, Triple Helix, industry, university,
government 1

1. Увод

Еволюцията на политическите и икономически институции определят
представянето на икономиките в преход, основно защото те създават подходяща
структура за инициативи на цялото общество. Институциите (в това число
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политическите, икономическите и социални институции) са свързани с рутинни
дейности, социални правила и нрави, които засягат взаимодействието между
индивидите,. От друга страна, институционалната промяна е изиграла важна роля за
оформяне на възможностите на икономическите агенти, за поощряване на определени
дейности и същевременно ограничаване на други.1 Именно това налага разглеждането
на взаимовръзката между институционалното и икономическото развитие с оглед
постигане на устойчив напредък на дадено общество. Тази взаимовръзка се
характеризира с редица процеси на промяна на институциите, чиято цел е да се
подобри взаимодействието между отделните икономически агенти и да се постигне
общ ефект на икономически напредък.
Също така, до голяма степен е значима и ролята на държавата в това
взаимодействие. Нейните функции са както организационни и координационни, така и
регулиращи и осигуряващи необходимия финансов ресурс за подпомагане на процеса
на обмен на информация, знания и умения. От аналитична гледна точка, има
приложени редица методи от теория на игрите, с които се изследва влиянието на
институциите за формиране на различни инициативи. Емпиричните изследвания
определят централна роля на институциите за формиране на силите, задвижващи
растежа и развитието. Още повече, че изследванията показват положителната роля на
процеса на промяна вътре в институциите и спрямо заобикалящата ги среда.1
2
Нашата цел е да проследим взаимодействието между държавата, институциите, в
частност образователните и научно-изследователски центрове, и индустрията като
теоретично-методологични предпоставки. Първата част на изследването разглежда
модела Triple Helix и приложимостта му в изучаване на ролята на висшите училища за
напредъка на икономиката и приносът им за развитието на обществото. В следващите
части се проследяват примери от въведена институционална промяна в държави като
Китай, Тайван, Египет и Албания. Основна цел на изследването е да се открои общият
ефект на триаспектното влияние на модела върху икономики в преход и да се подчертае
значението на институционалната промяна за постигане на устойчиво икономическо
развитие.
2. Моделът Triple Helix - обща теоретична постановка
Моделът Triple Helix (ТНМ), приет в терминологията на български език като
„триъгълник на знанието“, обединява ролята на университетите, индустрията и
правителството (Фиг. 1) и има първостепенно приложение в изучаването на значението
на висшите институти за развитието на т. нар. икономика на знанието. Моделът е
въведен за първи път от Etzkowitz и Leydesdorff през 1997 и описва отражението на нов
вид взаимодействие между висшето образование и обществото. Това на свой ред дава
тласък за създаване на нови структури, въз основа на съвместната дейност на
институции, които си разменят ролите, както и на хибридни организационни структури,
възникващи в резултат от това взаимодействие.3

1 Beckert, J (2010). How do fields change? The interrelations of institutions, netw ork, and cognition in the
dynam ics of m arkets. O rganizational Studies, 31, 6 0 5 -627.
2 Jayaram an, R. and Besley, T. (2010). In s t it u t io n a l M ic r o e c o n o m ic s o f D e v e lo p m e n t . CESinfo Sem inar Series.
3 Rodriguez, C. and Melo, A. I. (2013). The Triple Helix Model as Inspiration for Local Developm ent Policies: An
Experience-Based Perspective. In t e r n a t io n a l J o u r n a l o f U rb a n a n d R e g io n a l R e s e a r c h , Vol. 37.5,16 75-16 87.
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Предшестващият го линеен модел на иновация, който предполага, че приносът
на академичните изследвания към икономиката ще бъде само дългосрочен, се заменя от
тази нова концепция, според която е възможна комбинация от постигане на
краткосрочни и дългосрочни цели. Моделът Triple Helix възниква, за да отговори на
необходимостта от спираловиден модел на иновация, който да улови многобройните
взаимовръзки на различните етапи от процеса на капитализиране на знания. Според
Etzkowitz и Leydesdorff локализирането на научните и технологични центрове на
бъдещето ще бъде съгласно взаимодействието на триадата университети-индустрияправителство.4 Тази конфигурация има за цел да изгради инфраструктура, базирана на
знанието.
Моделът Triple Helix се развива в четири направления. Първото предполага
вътрешна трансформация във всяко едно от трите направления. Университетите не
само предават знания и извършват изследователска дейност, но също така се опитват да
капитализират знанието, което произвеждат, което сам по себе си е нов модел на
производство5.
От друга страна, между фирмите възникват латерални взаимовръзки, основани
на стратегическо сътрудничество - правителствата в много държави поемат ролята на
инвеститори и производители. Втората концепция се отнася до влиянието на един
хеликс (аспект) върху друг, илюстрирано от Закона Bayh Dole, който се въвежда в
САЩ през 1980 година. Той институционализира нова индиректна индустриална
политика, чрез която правителството поощрява академичните институции да
подпомогнат процеса на индустриална иновация.
Третият модел е генерирането на нова схема на институционални структури,
възникваща от взаимодействието между трите хеликса. Малки и големи фирми,
университети и други изследователски организации, местни, регионални и национални
правителства си сътрудничат с цел да създадат нови идеи и да запълнят празнините в
иновационните системи. Четвъртият се състои от рекурсивен ефект на тристранните
мрежи върху спиралите, от които възникват те и върху обществото като цяло.
Взаимодействието между университетите и индустрията и правителството се
трансформира,
когато
капитализирането
на
академично
знание
заменя
незаинтересоваността както и публичния характер на знанието по принцип.
4 Etzkowitz, Н and Leydesdorff (1999). The future location of research and technology transfer. J o u r n a l o f
T e c h n o lo g y T r a n s fe r 24,1 1 1 -2 3 .
5 Gibbons, M., Lim oges, C., Nowotny, S, Schw artzm ann, P. S. and M. Trow (1994). T h e n e w p r o d u c t io n o f
k n o w le d g e - th e d y n a m ic s o f s c ie n c e a n d r e s e a r c h in c o n t e m p o r a r y s o c ie tie s . Sage, London.
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Това, на свой ред, се наблюдава като резултат от практиката на индустриалната
наука, вътрешната предприемаческа динамика и взаимодействието й с университетите
и правителствените политики.6 Така ТНМ моделът поставя необходимостта от промяна
на конвенционалния линеен модел на взаимодействие между трите структури. По този
начин се подчертава обособяването на ясна разграничителна линия между основната
изследователска дейност, която трябва да се извършва от университетите и
правителството, и приложните изследвания, които би следвало да са изцяло в полето на
индустрията. Моделът има за цел да капсулира динамиката на нелинейна интерактивна
иновация78. Той разграничава няколко поддинамики, предимно разпространението на
технологии чрез пазарите, технологичните траектории, които инициират промяна и
преструктуриране и рефлексивните нива на контрол, в това число правителствата и
частните фирми (Etzkowitz and Leydesdorff, 1999). Интерактивните поддинамики
постоянно и рефлексивно се реконструират чрез тези дискусии и преговори, които
възникват в контекста на креативното взаимодействие между институционалните
сфери и технологичните системи. Това взаимодействие генерира нови комбинации и
ре-комбинации от технологични и организационни иновации. Моделът Triple Helix се
превръща в платформа за институционално формирование като взаимодействието
между университетите, индустрията и правителството може да инициира създаването
на нови организационни формати (инкубатори, научни паркове, консорциуми от
фирми). Възникването на тези нови организационни формати подкрепя аргумента на
Triple Helix модела, че университетът се възприема като водеща институционална
сфера, наред с индустрията и правителството в процеса на засилване на социалното и
икономическо развитие. Този процес се ускорява и от превръщането на изследването в
нови продукти и нови фирми (Etzkowitz, 2002). Той се подкрепя от създаването на
институции в рамките на Triple Helix, като катализира прехода от безкрайна граница
към безкраен преход след като предходните сравнително различими фази на основно
изследване, приложно изследване и разработване на продукти непрекъснато се развиват
в сътрудничество.
Втори безкраен преход се осъществява между различните технологични
области, които се считат за свързани с различни дисциплини и индустрии. Третият
безкраен преход засяга взаимодействието между основните изследвания и
използването на изследванията, основно усилията на публичната политика да се улесни
технологичния трансфер с цел да се ползват предимствата на средствата за
изследвания, предоставяни от държавата.
Същевременно, с осъзнаването на ролята на обществото за задвижване на
връзката университети-индустрия-правителство, както и все по-нарастващата роля на
еко предимствата на иновациите, моделът Triple Helix се разгръща и получава
допълнителни
измерения9.
Възникват
5-аспектни
модели,
обединяващи
взаимодействието на университетите, индустрията, правителството, обществото и
околната среда с цел да се подпомогне социалния и екологичен икономически растеж.
6 Etzkowitz, Н. (2003) Innovation in innovation: triple helix of university-industry-governm ent relations. S o c ia l
S c ie n c e In fo r m a tio n , 42.3, 293-337.

7 Leydesdorff, L. (2005). The triple helix m odel and the study of know ledge-based innovation system s.
In t e r n a t io n a l J o u r n a l o f C o n t e m p o r a r y S o c io lo g y 42.1 ,1 -1 6 .
8 Etzkowitz, H. (2002). T h e t r ip le h e lix o f u n iv e r s it y - in d u s t r y - g o v e r n m e n t : im p lic a t io n s f o r p o lic y a n d e v a lu a tio n .
SISTER w orking paper 2002-11, Stockholm , Sweden.
9 Ketikidis, P., Solom on, A, Siavalas, F. and Bota, E. (2016). Q uintiple Helix as a pillar for responsible
entrepreneurship. In: Proceedings o f the 9th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and
Regional Developm ent: Responsible Entrepreneurship Vision, Developm ent and Ethics. 23-24 June, 2016,
Bucharest, Romania.
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Моделът Triple Helix се възприема като подход, съвместим с целите на устойчивото
развитие и социалната екология. В теоретичната рамка на 5-аспектния модел
естествената среда на обществото и икономиката трябва да са основни фактори за
създаване на знания и иновации и предоставящи възможности за икономика на
знанието. Един от елементите на това взаимодействие е отговорното предприемачество.
За да се онагледи приложимостта на теоретичния модел, ще разгледаме
последователно няколко примери от различи държави, в които се проследяват
представените взаимовръзки.
3. Институционална промяна и индустриални клъстери в Китай10
Индустриалните клъстери са важни за стимулиране на регионалното развитие,
защото могат да създадат икономии от агломерации и колективна ефективност,
възникващи от взаимодействието между фирмите. В резултат от това се подобрява
регионалната конкуренция. Индустриалните клъстери се считат за един от ефективните
политически инструменти и затова индустриалните организации формират
конкуренцията в развитите и развиващите се държави. Тяхната активност би довела до
висока продуктивност, иновационни възможности и създаване на нови бизнес единици
в даден регион. Фирмите в клъстерите са много по-продуктивни, защото имат по-добър
достъп до информация, технологии, R&D, изследователски центрове и фактори на
производството.
Развитието на индустриалните клъстери в Китай е тясно свързано с локация,
конкуренция, технологии и институции (вж. Фиг. 2). Водеща роля в икономическия
преход на Китай има взаимодействието между държавата, чуждестранния капитал и
локалностите. Индустриалните клъстери имат важна роля в регионалното развитие на
Китай. Делтата на река Янгдзъ и Бохай-рим са най-впечатляващите региони в Китай,
където се формират и развиват индустриалните клъстери. Понастоящем функционират
поне три основни вида индустриални клъстери - индустриални клъстери от малки и
средни предприятия (МСИ), индустриални клъстери на високите технологии и
експортно-ориентирани индустриални клъстери. Голяма част от клъстерите на МСИ в
Китай се развиват много бързо в крайбрежните райони от средата на 80-те години. Те
се характеризират с интензивност на труда, ограничени технологии и липсата на
бариери за навлизане на пазара. Голяма част от тези МСИ представляват всъщност
семеен бизнес.
Високотехнологичните индустриални клъстери, които се появяват в началото на
80-те години на XX век се намират основно в близост до университети и научно
изследователски институти в големите градове на Китай. Учени, преподаватели и
студенти са допринесли значително за създаването и развитието на високо
технологичните индустриални клъстери. Един от типичните примери е Джонгуанчун
ИКТ клъстер в Пекин. Бързото разрастване на клъстера се дължи на географското му
разположение и на близостта на голям брой водещи изследователски институти,
свързани с Китайската академия на науките. Експортно-ориентираните индустриални
клъстери се развиват със значителни преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в
централните райони на Китай. Например, индустриалният парк Сужу и експортната
зона Донггуан са типични клъстерни зони на ПЧИ.
Н е ф о р м а л н и и н с ти ту ц и и
10 W ang, J., & W orld Scientific, (. (Firm). (2014). Institutional Change And The Developm ent O f Industrial
Clusters In China: Case Studies From The Textile And Clothing Industry. Singapore: W orld Scientific.
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Фиг. 2. Формиране и развитие на индустриалните клъстери

Глобализацията дава възможност на мултинационалните корпорации (МНК) да
създадат глобални производствени мрежи (ГПМ). Участието на местни предприятия в
експортно-ориентирани индустриални клъстери изиграва водеща роля в установяване
на връзки между МНК и местните фирми. Взаимодействието между фирмите не само
редуцира производствените разходи, но също поощрява разпространението на знания в
региона. Освен това, в индустриалните клъстери взимат участие и подкрепящи
институции като бизнес асоциации и университети.
Текстилната индустрия, една от основните индустрии в Китай, има важна роля в
националната индустриализация и нарастването на експорта след приемането на
политиката по отворени врати през 1978 година. Производството на текстил и дрехи е
концентрирано в източната част на Китай - Жеджианг, Джангсу, Шандон, Гуангдонг,
Фуджиан и Шанхай.
Източната част на Китай съставлява 73% от общата заетост, 88% от общия
експорт и повече от 99% от преките чуждестранни инвестиции в текстилния сектор на
Китай. Провинция Шангдонг и Джиангсу са относително богати на производство на
памучни изделия в сравнение с други крайбрежни провинции. Производството на
памук например в провинция Жеджианг отчита 62 000 тона през 1996 г., 40 000 тона
през 2000 г., 21 000 тона през 2004 г. и 24 000 тона през 2007 г. Гуангдонг и Фуджиан
не произвеждат въобще памук. Въпреки това, производството на текстил и облекла в
трите провинции е на първо място в Китай. Статистическите данни показват, че
ресурсите не са критичният фактор, който води до успеха на текстилните клъстери в
тези провинции. Основните фактори са локацията, както и институционални фактори
като норми, култура, предприемачество и политика на местното правителство.
В средата на 90-те притежаваната от държавата текстилна индустрия става найзле представящия се индустриален сектор в Китай. Загубите в индустрията достигат
1.3 млрд щ. долара през 1996 г. Много фактори допринасят за провала на индустрията.
На първо място, държавните предприятия са претрупани с текстилни продукти поради
свръхкапацитета през 80-те и началото на 90-те години, а същевременно местните
органи на управление инвестират на сляпо в изграждането на текстилни предприятия в
страната. До средата на 90-те поведението на потребителите на местния пазар започва
да се променя с подобряване на стандарта на живот.
Когато деветият план за петилетката е приет през 1996 г. централното и местно
правителство започват да рекламират необходимите структурни промени като създават
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нова система на текстилната индустрия. Държавните предприятия получават субсидия
от 3 милиона юана (ренминби) като за целта амортизират 10 000 тъкачни машини. Тази
субсидия се осигурява от резервите на държавните банки. Същевременно, регионалните
администрации предоставят кредити при ниски лихви, които може да се върнат в
рамките на пет до седем години.
Международната конкуренция на текстилната индустрия в Китай допълнително
отслабва по време на азиатската финансова криза в резултат на ожесточена
конкуренция с държавите в югоизточна Азия. С цел да се поощри износа на текстил,
Министерство на търговията увеличава процента на данъчните облекчения за износ на
текстил от 9% на 11% от 1 януари 1998 г. Износът на тъкачни машини получава пълно
освобождаване от данъци както и преференциални кредити. Същевременно частните
текстилни фабрики започват бързо да разширяват бизнеса си. Делът на държавния
сектор намалява значително от 67% през 1985 г. до 30% през 2000 г.
Междувременно, делът на джойнт венчърите, консорциумите и частните фирми
достига 29%, 26% и 15% респективно през 2000 г. тези политики постигат очаквания
резултат. До края на 2000 г. са изведени от производство около 9.4 милиона памучни
тъкачни машини; 1.4 милиона текстилни работници са освободени и печалбите на
държавните текстилни предприятия достигат 6.7 милиарда юана (ренминби).
4. Институционална промяна и индустриални клъстери в Тайван11
Тайван става свидетел на успешното развитие на индустриални клъстери на
високите технологии и акумулира богат опит в инкубаторите за хай тек фирмите.
Предимството произлиза от обучението и силната държавна намеса. Независимо, че
се приема за модел на статично развитие като Южна Корея, развитието на
високотехнологична индустрия в Тайван демонстрира различна насока на късната
индустриализация. Индустриалната система в Тайван се характеризира с вертикална
дезинтеграция, обучителни мрежи и институционално вграждане. Високите технологии
в Тайван разкриват предимството на гъвкавата специализация и съвместното обучение
в задълбочаващата се глобализация. В началния етап правителството на Тайван
ръководи технологичния трансфер, поощрява създаването на нови фирми, както и
частния сектор за съживяване на индустрията. С увеличаване на глобализацията, обаче,
възникват нови допълващи се институции като професионални организации и
асоциации, които заменят местните органи, за да направят процеса на обучение
ефективен в децентрализираните индустриални системи.
5. Институционална промяна и икономическо развитие на Египет 13
Организацията и изразеният интерес са част от обработването и правилното
представяне на информацията и създаването на знание в обществото, а това на свой ред
гарантира институционалната реформа, необходима за постигане на икономическо
развитие.123

11 W ang, J., & W orld Scientific, (. (Firm). (2014). Institutional Change And The Developm ent O f Industrial
Clusters In China: Case Studies From The Textile And Clothing Industry. Singapore: W orld Scientific.
12 Flsu, J (2010). Tow ards a late-industrial district. The Construction of learning netw orks in Hsinchu-Taipei
Corridor, Taiw an. In East Asia: A Critical G eography Perspective, W S Tang and F M izuoka (eds.)
13 El-M ikawy, N., Flandoussa, H. A., Abou Shnief, FI., Econom ic Research Forum for the Arab Countries, I. T., &
Universitat, B. (2002). Institutional Reform & Econom ic Developm ent in Egypt. Cairo: Oxford University Press
USA.
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За периода 1978-1991 делът на държавните предприятия в Египет е в размер на
34.1% в цялостната икономическа дейност, 13.7% в осигуряването на заетост и 21.7% в
брутния вътрешен продукт. В производствената дейност държавните предприятия
съставляват 60% от общия размер на добавената стойност през 90-те години на XX век.
Независимо от това, като цяло още тогава започва тенденция на намаляване на ролята
на държавните предприятия в общата икономическа дейност - от 37.1% през периода
1978-85 година до 30% през периода 1986-91 година. Този феномен се дължи на бързия
растеж на частния сектор, както и на лошите финансови резултати на държавните
предприятия, а не на намаляване на мащаба на производствената им дейност чрез
диверсификация. Приватизацията започва след 1991 година, когато държавният сектор
намалява значително по размер, като делът на заетите в него намалява от 11.3% през
1986 г. до 5.6% през 1996 година, което е сравнимо със средните стойности за
развиващите се държави.
Държавните предприятия нямат автономия до 1991 година във всички ключови
области на взимането на решение, включително производствени планове, определяне
на заплати и цени, наемане на работа и повишение, инвестиции и финанси. Тези
политики се отразяват върху високи нива на безработица, ниска продуктивност и
увеличаващи се загуби. До края на 1999 година, 117 държавни предприятия са
приватизирани. Проблемът обаче не е свързан със собствеността, а по-скоро със
засилване на производствените индустрии и увеличаване на капацитета на
човешкия капитал. С оттеглянето си от производствения процес държавата не
прекратява функциите си на активен участник, нейна основна задача е планирането на
производствения процес и развитие на човешкия капитал. Институционалната
реформа се превръща в императив с две основни цели - увеличаване на
производителността и иновациите за постигане на икономическо развитие. Това
налага използване на технология и мениджърски умения, както и постигане на растеж с
ефективна социална програма за бедните. Всичко това предполага промяна в
административното представяне, а това може да се постигне само с преразпределяне на
функциите на държавата и превръщането й в ефективен партньор на бизнеса и
образователните институции.
Опитът на успешно развиващите се държави показва, че за да може
индустрията да се превърне във водещ отрасъл е необходимо да се инвестира
активно в развитие на човешките ресурси и технологичния капацитет. Въпреки че
индустриалният сектор в Египет е получил основната част от инвестициите през
последните четири десетилетия, приносът на държавата към заетостта е 14%, а износът
е само 10% от производството на страната. Основната причина за това е липсата на
силни връзки между образователните и научноизследователски институции и
индустриалните фирми, както и липсата на инициатива на индустриалните фирми да се
ангажират в сертифициране на качеството, внедряване на иновации и ориентиране към
външни пазари.
Конкурентоспособността на Египет зависи основно от възможността от
подобряване на ефективността на бюрократичната му система и прилагане на
институционална реформа, необходима за подпомагане на фирмите, които опериращи в
индустриалния сектор и сектора на услугите. Първата промяна е свързана с намаляване
на държавните инвестиционни разходи, така че ресурсите да бъдат разпределяни в
специфични дейности, където вероятността от пазарен провал е висока. Втората е да се
отклони фокусът на държавно влияние от планиране на проекти към планиране
на политики - стратегия за развитие, която предполага структурни промени чрез
предоставяне на коректни пазарни сигнали. Водещите сектори подлежат на държавно
подпомагане, подобряване на технологичната база, обучение, преструктуриране,
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пазарен достъп и разпространяване на информация с цел да се разрастват и да стават
конкурентоспособни. В икономика, в която пазарните сили имат за цел да управляват
процеса на разпределяне на ресурси, бързата промяна в информационните технологии,
телекомуникациите и електронната търговия представляват ново предизвикателство.
Глобалната информационна икономика възниква в ситуация, в която фирмите се
конкурират за знания, създаване на мрежи и гъвкавост на глобална база. Именно
натрупването на знания и създаването на такива мрежи имат за цел да улеснят
производството, контрола на качеството, електронната търговия и други индустриални
иновации.
Иновационните компании използват тези технологии с цел да подобрят и
реформират традиционни процеси, да управляват мрежата на доставките с
необходимата бързина и сигурност. Всъщност, факторите, които създават слаба
култура на иновации в Египет са основно институционални. Държавата разполага с
много на брой дипломанти и професионалисти в различни научни сфери, чийто талант
не се използва активно. От друга страна, фондовете, заделени за научно
изследователска дейност не са достатъчни, за да финансират много от начинанията.
Друг основен проблем е, че научноизследователските организации в Египет имат все
още слаба връзка с индустрията. Ето защо, един от бъдещите проблеми е да се
осъществи връзка между индустрията и научноизследователските центрове с
активната, поддържаща роля на държавата. Предимството на успешно развиващите се
индустриални държави е, че държавата е успяла да мобилизира гражданската си
администрация и да надгради публичните си услуги с цел да осигурят нуждите на
съвременното общество, които включват достъп до данни, сертифициране на
качеството и други специализирани услуги, които позиционират Египет на
международните пазари.
6. Институционална промяна и икономическо развитие на Албания
Преходът на Албания от централизирана форма на държавно управление към
свободен пазар продължава да има отзвук върху функционирането на институциите от
държавния и частния сектор.14 В началото на прехода, при създаването на първите
частни фирми, основната цел на всяка от тях е била оцеляването на пазара. На по-късен
етап, тази основна цел се променя, за да се подобри конкуренцията на пазара, но все
още процесът е твърде далеч от устойчивото развитие. Албания е малка държава, с
около 3.2 млн. жители, което е една от причините организациите да се фокусират върху
вътрешното си развитие, без да се разглеждат възможности за коопериране с партньори
от външната среда. За повечето организации в страната вътрешната изолация се
превръща в основен елемент от организационната култура за болшинството от
организациите. Тази изолация отразява ниско ниво на заинтересованост от
многостранно сътрудничество между университетите, бизнеса и правителството.
Самостоятелно, всеки един от тези аспекти на Triple Helix модела функционира и има
добро представяне, но без да си сътрудничи с останалите.
В Албания функционират много на брой частни университети, като някои от тях
са известни с високото качество на обучение, научно-изследователските центрове,
изследователските дейности и др. От друга страна, наблюдава се динамично развитие
на индустрията след 1990 година с приватизиране на предприятията от основните
сектори на икономиката. В Албания функционират около 1000 големи предприятия и
14 Vlaadi, В. (2016). Triple Helix principles and cultural barriers in a post-transition business environm ent.
Proceedings of the 9th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Developm ent:
Responsible Entrepreneurship Vision, Developm ent and Ethics. 23-24 June, 2016, Bucharest, Romania.
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повече от 3000 МСП. На последно място, правителствените институции, поради
политическите промени, корупцията, безработицата и т.н. имат едва забележимо
подобрение в представянето си.
Вторият елемент се отнася до взаимовръзката между тези три компонента.
Оказва се, че тя е трудна за реализиране предвид изолационната култура, която
съставлява вътрешната среда на институциите. Основните заинтересовани от
реализирането на това тристранно сътрудничество са университетите и това се отразява
в създалите се вече партньорства между университетите и бизнеса, както и между
университетите и държавните институции. Основният проблем възниква при
формиране на сътрудничество между бизнеса и правителството, особено през
последните две години, когато с въведеното изменение в структурата на данъците се
увеличава значително недоволството сред бизнеса.
Предвид тези специфични особености, създаването на сътрудничество между
университетите, индустрията и правителството в Албания е труден процес, който се
отразява върху трудностите при разпространяване на иновации. Разработени са много
на брой дългосрочни национални стратегии, но те не могат да се реализират без
възможността от реализиране на краткосрочните и средносрочни стратегии за
иновации. Изводите сочат, че основният проблем се състои в необходимостта от
промяна в организационната култура, която започва от поведението и
отношението на отделните индивиди в организацията, които имат влияние върху
останалите. Основен фактор в решаването на проблема е прилагане на подход, насочен
към внедряване на процес по открита иновация в организациите, който да добавя
стойност и да изгражда продуктивно взаимодействие между университетите, бизнеса и
държавните институции.
Заключение
В настоящото изследване беше разгледан модела Triple Helix и значимостта му
при осъществяване на взаимодействие между университетите, индустрията и
правителството за подсилване на икономическото развитие, особено за развиващи се
икономики и икономики в преход. Този модел има подчертан потенциал за постигане
на социално-икономически растеж и ефективно решаване на проблеми със специфично
значение за всяка държава, за които е необходимо да се обединят усилията на всички
заинтересовани страни. Именно това подчертава значимостта на засилване на
капацитета на взаимодействие между трите аспекта на модела, особено предвид
нарастващата роля на иновациите за постигане на икономическо развитие и цялостно
устойчиво развитие в дадена държава.
Разгледани бяха като примери модели на Triple Helix в индустриални клъстери в
Китай и Тайван, както и специфични особености и недостатъци на икономиките на
Египет и Албания. В представянето на моделите не се търси взаимовръзка и сходност в
икономиката и развитието на разглежданите държави, а по-скоро целта е да се открои и
илюстрира установеното взаимодействие между трите основни компонента на Triple
Helix модела, как те си взаимодействат и какви са основните трудности и
предизвикателства към приложимостта му и бъдещото развитие на тези икономики.
Моделът не е познат и не е прилаган в България в този му вид и поради това
потенциалът му за реализиране предстои да бъде изследван в бъдещи разработки на
автора.
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ИКОНОМИЧЕСКОТО ЧУДО
НА ЧЕТИРИТЕ АЗИАТСКИ ТИГЪРА
Георги Заков

THE ECONOMIC MIRACLE
OF THE FOUR ASIAN TIGERS
Georgi Zakov

Резюме
Целта на статията е да анализира икономическото чудо, постигнато от Република
Корея, Тайван, Хонконг и Сингапур. Публикацията изследва тяхното развитие от 40-те
години до наши дни.
Ключови думи: икономическо чудо, устойчиво развитие, икономически либерализъм

Abstract
The purpose of this article is to analyze the economic miracle achieved by the Republic of Korea,
Taiwan, Hong Kong and Singapore. This publication examines their development from the 40s
until today.
Keywords: economic miracle, sustainable development, economic liberalism

1. Въведение - Малките дракони

Тигрова икономика е онази, която нараства значително в продължение на
няколко последователни години. Почти винаги тази тенденция е съпътствана и от
повишаване на качеството на живот. Най-успешният пример е на четирите "азиатски
тигъра", наричани още "четирите малки дракона". За по-малко от 40 години Република
Корея, Тайван, Хонконг и Сингапур се превръщат от изоставащи в напреднали
държави, въпреки малката си територия и липсата на значителни природни ресурси. В
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миналото получаващи финансова и хуманитарна помощ, днес те са донори на такава и
освен това са сред 25-те страни с най-висок индекс на човешко развитие.
Характерно за тези държави от Източна и Югоизточна Азия е, че за няколко
десетилетия успяват да индустриализират икономиките си, да напреднат технологично
и да увеличат съществено своя брутен вътрешен продукт (БВТ). В началото на 60-те
години (за Хонконг средата на 50-те) на XX век промяна на управленческата идеология
слага началото на период на подем.
През новото хилядолетие те вече са част от развитите страни с високи доходи.
Моделът, който ги променя, е сходен, но и пригоден към различията между тях.
Придържането към неолибералните икономически принципи е в основата на техния
успех, чиято цена обаче е силно изразеното икономическото неравенство. В миналото
често обвинявани в авторитарно управление, поради силната държавна намеса, в наши
дни са сред най-демократичните държави. Четирите "тигъра" са експортно
ориентирани с невисоки данъци и ниски социални разходи. Други причини за прогреса
са публичните и частни инвестиции в образователната система и науката,
политическата последователност, свободната търговия, добрият бизнес климат,
ниските производствени разходи в преходните години, високите нива на спестени
държавни и частни средства, демографският прираст, географското местоположение,
ниските нива на корупция и работната етика.
Моделът на развитие, който следват, се е доказал като устойчив през последните
над 50 години и поради тази причина, техният пример се адаптира и прилага успешно в
развиващите се държави от десетилетия.
2. Чудото на река Хан

През 1945 г. Република Корея е втората по бедност държава в света и разчита на
хуманитарни помощи от САЩ. След края на Корейската война през 1953 г. милиони
военни и цивилни са ранени, убити, пленени или в неизвестност. Страната е сред найизостаналите и е такава до началото на следващото десетилетие. Тежка социалноикономическа криза бележи години до 1960-та, когато брутният вътрешен продукт на
глава от населението е по-нисък от този на някои държави от Субсахарска Африка.
Същата година е дадено началото на новия основополагащ икономически модел, който
трансформира страната. Тогавашният министър-председател на Втората Корейска
република въвежда форма на капитализъм, в която обаче държавата играе силна
регулаторна роля. Търговските отношения с най-важния икономически партньор от
близкото минало - Япония - са възстановени, но вече тези със САЩ имат по-голямо
значение. Започват да се извършват усилено реформи във всички сфери. Въпреки
политическата нестабилност и няколкото военни диктатури през следващите
десетилетия, които водят до обявяването на настоящата Шеста република през 1997 г.,
се наблюдава последователност в управлението на страната. Изготвят се планове за
устойчиво развитие, сред които и пословичните за Южна Корея петгодишни планове.
Те имат голям успех и се изпълняват независимо от политическата ситуация в
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страната. В началото на 60-те страната се насочва към външните пазари и икономиката
й става експортно ориентирана. Причините са недостатъчното вътрешно потребление,
ниските нива на депозити, както и липсата на природни ресурси. Намесата в частния
сектор е водеща за неговото бързо развитие и конкурентоспособност:
•
•
•
•

държавна помощ се оказва приоритетно на определените за важни сектори;
иновационни политики мотивират компаниите да инвестират в наука,
образование и модернизация на производството;
фирмите, които изпълняват зададените цели, биват субсидирани и получават
държавни инвестиции;
създават се национални конгломерати, през които се разпределя и
преразпределя по-голямата част от БВП на страната.

С течение на времето създадените конгломерати все повече се окрупняват и към
днешна дата 10-те най-големи отговарят за над 75% от БВП на страната. В началните
години се инвестира приоритетно в отраслите с трудоемка заетост като текстилната и
шивашката. Ниските производствени разходи и работната етика спомагат за успешното
налагане на местно произведените стоки по света. През 70-те години тежката и
химическата индустрия стават основни, а десетилетие по-късно Южна Корея е
достатъчно напреднала технологично, за да се преориентира към автомобилостроене,
телекомуникации, създаване на полупроводници и други високотехнологични за онези
години производства. Въпреки че азиатската криза от 1997 г. засяга тежко банковия
сектор, влошава кредитният рейтинг на страната и я принуждава да заеме 57 милиарда
щатски долара от МВФ, икономиката се възстановява бързо.
Години по-късно Южна Корея е сред най-стабилните икономики и е една от
малкото страни, които не изпадат в рецесия след световната финансова криза от 2007 г.
В наши дни Република Корея е единадесетата най-голяма икономика в света. Частният
сектор продължава да бъде водещ и 13-те корейски конгломерата, сред които LG,
Hyundai-Kia и Samsung, са сред 500-те най-големи компании в света.

3. Тайванското чудо
В края на 40-те години на XX век, след окончателният край на китайската
гражданска война и обявяването на независим Тайван (признат от едва 20 страни
членки на ООН), валутата на страната девалвира с бързи темпове и настъпва
хиперинфлация. Всеки ден цените се покачват и в опит да ги стабилизира, на 15 юни
1949 г. правителството пуска в обръщение новия тайвански долар, който се разменя за
40 000 стари и е обезпечен със злато. При отстъплението от континентален Китай,
Тайван успява да пренесе чужда валута и твърди активи, които използва за покриване
на част от дефицита и стабилизиране на икономиката. Това не е достатъчно и е взето
решение да се емитират ДЦК. Те бързо се изкупуват, поради високите нива на
спестени средства на населението.
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Най-важната роля обаче за балансирането на бюджета има финансовата помощ и
меките кредити, предоставени от САЩ в размер на около 150 милиарда щатски долара
(при отчетена инфлация) за периода 1945-1965 г. Освен тях Тайван получава
хуманитарна и военна помощ, а също така и десетки милиарди инвестиции.
След като е постигната икономическа и политическа стабилност, демографската
тенденция се променя и населението започва да расте с бързи темпове. От една страна
раждаемостта се увеличава, а от друга ценни кадри най-вече от Китай емигрират, което
отговаря на нуждите на развиващата се икономика. Извършва се аграрна реформа,
която предоставя земята за обработване на голям брой хора, вместо на малка група
земевладелци. Значителна част от държавните разходи отиват за развитието на
отрасъла, като целта е да се увеличи производството и то да е достатъчно за да
отговори на вътрешното търсене. След постигането на тази цел, Тайван с бързи
темпове се урбанизира и индустриализира. През 1959 г. е приета деветнадесет точкова
програма за икономическа и финансова реформа, която има за цел да либерализира
пазарите, да стимулира износа и да привлече чужди капитали. Тя предвижда
инвестиции в някои сектори, определени като значими за развитието на страната. Тези
реформи дават началото на икономическия бум. Част от новосъздадената средна класа
започва бизнес начинания, улеснена от благоприятния бизнес климат. За да се
преодолее липсата на образована и квалифицирана работна ръка, през 1968 г.
образованието до 14-15 годишна възраст става задължително, а държавните
инвестиции във висшето образование нарастват в пъти. Това дава желания резултат и
от аграрна икономика с трудоемка заетост, държавата бързо се превръща във такава, в
която водещи сектори са високите технологии, корабостроенето и производството на
двигатели.
След като инвестициите от САЩ намаляват, Тайван намира нови търговски
партньори и започва да разчита още повече на износ. Днес страната е петата найголяма икономика в Азия, с износ в размер на 318 милиарда щатски долара,
положително търговско салдо от 40 милиарда долара и безработица под 4%.

4. Хонконг - новият финансов център
След японската окупация на Хонконг между 1941 и 1945 г., територията отново
влиза в пределите на Британската империя, въпреки че по това време повечето колонии
стават независими. Географското му местоположение, както и натовареното, почти
безмитно пристанище, правят Хонконг важен за Великобритания, а също така и за
Китай, който има претенции към него. Плановете за територията са тя да се превърне
във финансов център, въпреки силно ограничената си площ от 2,755 km*. Поради тази
причина е взето решение земята да може да се отдава само на концесия, но не и да се
продава.
Гражданска война в "поднебесната империя" и комунистическата революция са
сред причините много квалифицирани хора в трудоспособна възраст да се заселят в
британската колония, което задоволява увеличаващата се нужда от работна сила.
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Икономиката на страната е първата от четирите "дракона", която се индустриализира и
започва да расте с бързи темпове. Още в средата на 50-те години инвестициите от
Великобритания към Хонконг се увеличават многократно. Между 1961 и 1997 г. БВП
на страната нараства 180 пъти, от части поради паричните потоци идващи от Лондон.
След почти 20-годишен период на икономически подем, при почти пълна липса
на държавна намеса, невисоки данъци и ниски социални разходи, през 1971 г. Хонконг
въвежда официално вариация на икономика тип лесе-фер, която нарича позитивен
неинтервенционизъм. Тя ограничава до минимум ролята на държавната в частния
сектор. Целта е да се постигне максимално високо ниво на икономическа свободата, да
се привлекат чужди инвестиции, да се стимулира местният бизнес и територията да се
превърне във важен финансов център. Също както и в Тайван, икономиката на
страната се трансформира от трудоемка, предимно разчитаща на текстилната
промишленост през 50-те години, в технологично напреднала, в която производството
на електроника става доминиращ отрасъл през 70-те.
В началото на новото хилядолетие финансовият сектор генерира най-много
приходи за хазната, а фондова борса в страната е шестата най-голяма в света по
пазарна капитализация. Дори след като през 1997 г. територията става отново част от
комунистически Китай, икономическият модел не се променя, поради изключителния
му успех.
Неолибералната икономическа политика, прилагана от четирите азиатски
"тигъра", има и своите негативни ефекти върху част от обществото. Това се наблюдава
най-силно в Хонконг и Сингапур, които са сред най-крайните в следването й. На фона
на процъфтяващата икономика, данъчната система на Хонконг (16.5% корпоративен
данък и 15% максимален индивидуален) предопределя силно изразено неравенство в
доходите, като по този показател Хонконг е на 11-то място в света. В добавка с
малкото средства, отделяни за социална политика, както и високите разходи за живот и
наем, в страната има над сто хиляди души, живеещи в крайна мизерия. Те обитават
домове тип клетка, в които 12 или повече души живеят в малък апартамент, наемайки
индивидуално легло (обикновено оградено с метални решетки) и ползвайки общите
части - кухня и баня.

5. Малката Червена точка
С площ от едва 719.1 km' Сингапур е една от най-малките по територия
независими страни в света и единственият остров град-дърважа. След отделянето си от
Малайзия през 1965 г. бързо успява да напредне икономически, въпреки малкия
вътрешен пазар, високите нива на безработица и бедност (БВП на глава от населението
от 516 щатски долара), недостига на жилища и неграмотността на над половината от
населението си. През 1961 г. е основан бордът за икономическо развитие, който има за
цел да превърне града във водещ глобален бизнес, инвестиционен и финансов център.
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За да се постигне този план, парите отделяни за образование ежегодно се увеличават и
на моменти достигат до 20% от държавните разходи. През 60-те години по-голямата
част от населението е заето в преработването на вносни стоки с ниска добавена
стойност, които се изнасят.
Десетилетие по-късно профилът на населението в Сингапур е различен и сектор
електроника е с най-голям дял. В началото на новия век градът успява да се утвърди
като третия най-значим финансов център според глобалния Индекс за финансови
центрове, изпреварен само от Лондон и Ню Йорк, с едно място пред Хонконг. В наши
дни Сингапур е търговски ориентирана пазарна икономика, която почти няма
производство, наподобявайки тази на Хонконг.
Също като него, основната част от приходите за бюджета идват от финансовия
сектор. Голямата разлика между двете страни е в участието на държавата в
икономическия живот. Сингапур създава печеливши публични компании и купува
дялове в частни. Всички те влизат в портфолиотата на двата държавни инвестиционни
фонда, които в момента управляват активи за над 543 милиард щатски долара. При
население от около 5 милиона и 600 хиляди души, теоретично делът на всеки
гражданин е близо 100 хиляди долара. Към днешна дата според доклад на Прозрачност
без граници, Сингапур е най-малко корумпираната страна в света, а по индекс на
човешкото развитие е номер 1 в Азия.

6. Заключение
Има много държави, региони и дори градове, претърпели бърз икономически
растеж, като Мексико, Ирландия, Република Южна Африка, Прибалтика, Дубай,
Монголия и други. Наричани "тигри" в Азия и Европа, "пуми" в Латинска Америка и
"лъвове" в Африка, те съумяват с подходяща и последователна икономическа политика
да увеличават своя БВП значително и да напреднат в почти всички сфери.
Терминът за пръв път се използва, за да опише икономическото чудо на Южна
Корея, Тайван, Хонконг и Сингапур. Четири малки по територия страни, без почти
никакви природни ресурси, които в средата на миналия век са били развиващи се и с
ниски доходи. Днес са сред най-богатите и напреднали държави, чийто модел на
управление се изучава и прилага в други страни.
Икономическият модел, който следват четирите азиатски "тигъра" е
неолиберален, но със силна регулаторната роля на държавата (с изключение на
Хонконг). В комбинация с класическите принципи на неолиберализма като: невисоки
данъци, ниски социални разходи и свободна търговия, тези четири икономики започват
да нарастват с бързи темпове. Други важни предпоставки за прогреса са добрият
бизнес климат,
дългосрочното планиране, експортно ориентираната икономика,
публичните и частни инвестиции в образованието, науката и високите технологии,
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демографският прираст, географското местоположение, ниските нива на корупция и
работната етика.
През последните повече от тридесет години примерът на четирите малки
дракона е заимстван от много държави. Повечето следващи техният път са развиващи
се страни, каквато е и България. Въпреки че светът днес е много по-различен от преди
60 години, моделът на управление на Република Корея и Тайван най-вероятно би
пожънал успех у нас. Не всичко може и/или трябва да се заимства, системата следва да
бъде адаптирана, но ако бъде приложена в България, икономическото бъдеще на
държавата би изглеждало по-перспективно спрямо сегашните прогнози.
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МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ДИСБАЛАНСИ И
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪЛГАРСКАТА
ИКОНОМИКА
Снежана Йотинска

MACROECONOMIC IMBALANCES AND
CHALLENGES TO THE BULGARIAN ECONOMY
Snezhana Yotinska
Резюме
Последиците от световната финансов и икономическа криза от 2008-2009 г. и
различията в конкурентоспособността на европейските икономики, доведоха до
влошаване на параметрите на основни макроикономически показатели и задълбочаване на
макроикономическите дисбаланси. В рамките на Европейски семестър 2016, за България
са констатирани прекомерни макроикономически дисбаланси. Основните икономически и
социални предизвикателства пред българската икономика са свързани с предотвратяване
и коригиране на дисбалансите в областта на финансовия сектор, външната и
корпоративната задлъжнялост, както и на пазара на труда.
Ключови думи: процедура при макроикономически дисбаланси, Европейски семестър,

конкурентоспособност, икономически предизвикателства, прекомерни дисбаланси, препоръки.
Abstract
The consequences of the global financial and economic crisis of 2008-2009 and the differences in
the competitiveness of European economies, led to a deterioration of the parameters of basic
macroeconomic indicators and deepening macroeconomic imbalances. Within the framework of the
European semester 2016 for Bulgaria have been found excessive macroeconomic imbalances. The
fundamental economic and social challenges to the Bulgarian economy are related to preventing
and correcting imbalances in the financial sector, external and corporate indebtedness, and the
labor market.
Key words: macroeconomic imbalance procedure, European semester, competitiveness,

economic challenges, excessive imbalances, recommendations.
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Целта на настоящия доклад е да се изследват макроикономическите дисбаланси
в българската икономика, възникнали в резултат от глобалната финансова и
икономическа криза от 2008-2009 г., както и предприетите от правителството мерки за
тяхното предотвратяване и коригиране, съобразно оценките и препоръките на
Европейската комисия (ЕК). В този контекст ще бъде пояснена същността на
процедурата на ЕК при макроикономически дисбаланси, която се прилага в рамките на
Европейския семестър за координация на икономическата политика. Ще бъдат
анализирани макроикономическите дисбаланси в българската икономика след 2008 г.
Ще бъдат представени и особеностите в динамиката на някои основни
макроикономически показатели, на базата на сравнителен анализ със страните от
Европейския съюз (ЕС), Еврозоната (ЕЗ) и Румъния. Изборът за съпоставка на
българската с румънската икономика
е продиктуван от едновременното
присъединяване на двете страни към ЕС в началото на 2007 г.
Процедура при макроикономически дисбаланси (ПМД)
Процедурата при макроикономически дисбаланси (The Macroeconomic Imbalance
Procedure, MIP) на ЕК, влиза в сила на 13 декември 2011 г.1 и има за цел да изпълнява
ролята на механизъм за ранно установяване, коригиране и преодоляване на
възникналите дисбаланси, които затрудняват нормалното функциониране на
икономиките на държавите-членки, на Еврозоната или на ЕС като цяло. Основната
задача на ПМД е да се очертаят необходимите стъпки, които трябва да се предприемат
от държавите-членки на ЕС при откриване на дисбаланси и да се отправят препоръки за
тяхното коригиране и предотвратяване.
Правната рамка на ПМД включва два регламента - Регламент (ЕС) №1176/2011,
с който се определя процедурата за откриване и коригиране на макроикономически
дисбаланси и се прилага за всички държави от ЕС, и Регламент (ЕС) № 1174/2011, с
който се установява механизъм за прилагане на принудителни мерки, завършващ с
финансови санкции за държавите от Еврозоната, които не са изпълнили препоръките,
дадени на равнище ЕС в рамките на ПМД, за коригиране на техните прекомерни
дисбаланси.
Първият етап от ПМД е свързан с изготвянето на Доклад за механизма за
предупреждение на ЕК (Report Alert Mechanism, RAM). Докладът се основава на анализ
на съвкупност от икономически, финансови и структурни показатели (Таблица с
показатели, Scoreboard) за определяне на вероятността от възникване на
макроикономически дисбаланси и коригиране на съществуващите (вж. Таблица № 7).12
Наборът от показателите отразява както вътрешните дисбаланси (включително такива,
които могат да възникнат поради задлъжнялост на публичния и частния сектор,
промени на финансовите пазари и на пазарите за активи, на жилищния пазар,
равнището на потока от кредити за частния сектор и равнището на безработицата), така
1 Вж: Регламент (ЕС) №1176/2011 относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите
дисбаланси, Официален вестник на Европейския съюз, L 306/25 от 23.11.2011.
2 Вж. чл.4, т.З от Регламент (ЕС) №1176/2011. Освен таблица с основни паказатели се използва и набор
от допълнителни показатели.
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и външните дисбаланси, (дължащи се на изменението на текущата сметка, нетните
инвестиционни позиции на страната-членка, реалните ефективни валутни курсове,
експортните пазарни дялове и номиналните разходи за труд за единица продукция).
Броят на показателите не е статичен и бива променян във времето.34
В Доклада за механизма за предупреждение на ЕК се посочват държавитечленки, за които Комисията трябва да предприеме допълнителни задълбочени прегледи
(In-Depth Reviews, IDRs) на база анализа на съвкупността от показатели. При
установяване от страна на Комисията в резултат на задълбочените прегледи на
дисбаланси или прекомерни дисбланси, Комисията информира за това Европейския
парламент, Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси и Еврогрупата.
Показатели за процедурата при макроикономически дисбаланси
Таблица № 1.
Външ ни ди сбалан си и к онк урен тосп особн ост

Т екуш д с м е т к а (% о т Б В П ), с р е д н а с т о й н о с т з а 3 год.
Н е т н а м е ж д у н а р . и н в е с т и ц и о н н а п о з и ц и я (% о т Б В П )

П р агове

-4% /6%
-35%

В ъ треш н и д и сбал ан си
Р еал н и ц ен и н а ж илищ ата, и зч и сл ен и с
деф латора н а частното п отреблен и е
Н о в и в з е м а н и я о т ч а с т н и я с е к т о р (% о т Б В П )

П р агов е

6%
14%

± 5 % (Е З ) и ±

Р е а л е н е ф е к т и в е н в а л у т е н курс, д е ф л и р а н с Х И П Ц

11% (и з в ъ н

Д ъ л г н а ч а с т н и я с е к т о р (% о т Б В П )

133%

П у б л и ч е н д ъ л г (% о т Б В П )

60%

ЕЗ)

Е ксп ортн и п азарни дялове

-6 %

Р а в н и щ е н а б е з р а б о т и ц а - с р е д н а с т о й н о с т за
Н о м и н а л н и р а зх о д и з а т р у д н а е д и н и ц а п р о д у к ц и я

9 % (Е З ) и 12%
(и зв ъ н Е З)

три години
О бщ о зад ъ л ж ен и я н а ф и н ан со ви я сектор
( и з м е н е н и е н а г о д и ш н а база, в % )

10%
16,50%

Източник: Европейска комисия4

Вторият етап от ПМД е отправяне на предпазни препоръки от Съвета на ЕС по
процедурата при макроикономически дисбаланси, а при установени прекомерни
дисбаланси Съветът отправя препоръки за предприемане на корективни действия в
рамките на процедурата при прекомерени дисбаланси. Следващите стъпки са:
представяне от страната, за която е открита процедура за прекомерни дисбаланси на
план за корективни действия на Съвета и Комисията, и оценка на Съвета за
предприетите корективни действия. Ако Съветът, въз основа на доклада на Комисията
прецени, че държавата-членка е предприела корективните действия, се счита, че
процедурата при прекомерни дисбаланси протича съгласно предвиденото и тя се спира.
При неспазване на препоръките по процедурата при прекомерни дисбаланси, биват
налагани финансови санкции, които варират от лихвоносен депозит до годишни глоби в
размер на 0,1% от БВП на страната от предходната година.

3 Докладът за механизма за предупреждение за 2016 г. включва още три нови показателя на заетостта коефициент на икономическата активност, на дълготрайната и на младежката безработица.
4 Вж. European Commission, Scoreboard for the surveillance of macroeconomic imbalances: envisaged initial
design, p.4; Completing the Scoreboard for the Macroeconomic Imbalance Procedure: Financial Sector
Indicator, Commission Staff Working Document, SWD (2012) 389 final, Brussels, 14.11.2012.
99

Макроикономически дисбаланси в българската икономика

В края на месец ноември 2015 г., с публикуването от ЕК на пакета от документи,
включващи Годишен обзор за растежа за 2016 г., Доклад за механизма за
предупреждение и др.5, бе поставено началото на Европейски семестър 2016. С Доклада
за механизма за предупреждение за 2016 г. се отбеляза петият годишен кръг от
процедурата при макроикономически дисбаланси.6 В него се посочва, че независимо от
напредъка на страните от ЕС към коригиране на някои от дисбалансите и въпреки
повишаването на конкурентоспособността на няколко икономики, натрупаните
излишъци по текущата сметка, както и високите равнища на задлъжнялост и
безработица на някои държави-членки, продължават да бъдат сред най-тежките за
решаване проблеми. В рамките на Европейски семестър 2016, категоризацията на
дисбалансите бе рационализирана и броят им беше намален от шест на четири.
{Таблица № 2). Резултатите на деветнадесетте страни, за които са извършени
задълбочени прегледи, показват, че за шест от тях ЕК е констатирала липса на
дисбаланси, за седем - дисбаланси и за шест - наличие на прекомерни дисбаланси.
България е в групата на страните (заедно с Франция, Хърватия, Италия, Португалия и
Кипър) засегнати от прекомерни макроикономически дисбаланси, които изискват
решителни действия и специфичен мониторинг.
Категоризация на дисбалансите в рамките на ПМД
и резултати по страни от задълбочените прегледи за 2016 г.
Таблица № 2.
Р е зу л т а т и о т за д ъ л б о ч е н и т е
К а т е г о р и и н а д и с б а л а н с и т е п р е з 2 0 1 4 и 2 0 1 5 г. К а т е г о р и и н а д и с б а л а н с и т е п р е з 2 0 1 6 г.

п р е г л е д и за 2 0 1 6 г. п о п р о ц ед у р а т а
п ри м а к р о и к о н о м и ч е с к и
дисбалан си

Л и п са на дисбалан си

Л и п са н а дисбалан си

Б елги я, Е сто н и я, У н га р и я, А в ст р и я ,
Р у м ъ н и я , О б е д и н е н о т о к р ал ств о

Д и с б а л а н с и , за к о и то са н е о б х о д и м и д е й с т в и я в
областта на п оли ти ката и м он итори нг
Г ер м ан и я , И р л ан д и я , И сп ан и я ,

Д и с б а л а н с и , за к о и то са н е о б х о д и м и р е ш и те л н и
Д исбаланси

д ей стви я в областта на п оли ти ката и

Н идерландия, С ловен и я, Ф и нлан ди я,
Ш веция

м ониторинг
Д и с б а л а н с и , за к о и то са н е о б х о д и м и р е ш и те л н и
д ей стви я в областта на п оли ти ката и
сп ециф ичен м он и тори н г
П р ек о м ер н и д и с б а л а н с и , за к о и т о са н е о б х о д и м и
р е ш и те л н и д е й с т в и я в о б л а с т т а н а п о л и т и к а т а и

П реком ерни дисбалан си

сп ециф ичен м он и тори н г
П р ек о м ер н и д и с б а л а н с и с к о р е к г и в н и д е й с т в и я

Б ъ л га р и я , Ф р а н ц и я , Х ъ р в а т и я ,
И тал и я, П о р ту гал и я и К и п ъ р

П р ек о м ер н и д и с б а л а н с и с к о р е к ги в н и
действия

Източник: Европейски семестър за 2016 г.: оценка на напредъка в структурните реформи,
предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и резултати от
задълбочените прегледи в съответствие с Регламент (ЕС) №1176/2011г., 07.04.2016 г., стр.8
5 Пакетът от документи включва още - Препоръка за икономическата политика на Еврозоната, Проект на
съвместен доклад на заетостта. Програма за подкрепа на структурните реформи и др.
6 European Commission, Alert Mechanism Report 2016, 26.11.2015, p. 2.
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Докато през периода 2012-2014 г. основните рискове, които ЕК констатира за
макроикономическите дисбаланси в България, са в областта на корпоративните
дългове, външната задлъжнялост и пазара на труда, то през 2015 г. основен източник на
дисбаланси е финансовият сектор. В оценката си през месец април 2016 г. за напредъка
на България в структурните реформи, ЕК изтъква, че „са налице прекомерни
макроикономически дисбаланси и по-специално икономиката се характеризира с все
още съществуващи слабости във финансовия сектор и значителна задлъжнялост на
предприятията в условията на висока безработица“. По отношение на Румъния, която
заедно с България се присъединява към ЕС в началото на 2007 г., се отчита напредък,
тъй като оценката на Комисията е за липса на макроикономически дисбаланси в
страната. В рамките на засиленото наблюдение на икономическите политики на
страните от ЕС, през месец април 2016 г. България представи Конвергентна програма и
Национална програма за реформи. В тях бяха очертани приоритетните мерки за
коригиране на макроикономическите дисбаланси в съответствие с препоръките от
страна на ЕК в областта на фискалната политика, банковия и небанков финансов
надзор, регулаторната рамка по несъстоятелността и политиката на пазара на труда.
Основните показатели при ПМД, за които са налице превишаване на
индикативните прагове за България са нетната международна инвестиционна позиция
(НМИП), равнището на номиналните разходи за труд за единица продукция и
равнището на безработица. Значенията на показателите при ПМД за България през
анализирания период 2008-2015 г., са представени в Таблица № 3. Сред включените
през 2016 г. в Доклада за механизма за предупреждение нови три показателя относно
заетостта, показателите за равнището на дългосрочната и на младежката безработица в
България също се характеризират с високи стойности в годините след кризата.1

Показатели и индикативни прагове при ПМД
България, 2008-2015 г.
Таблица № 3.
Вънижш дисбаланси и конкурентоспособност

Прагове

Текуща сметка (% о т БВП), средна с то й н о ст за 3 год.

-4% / 6%

-22.0

-18.4

-10.6

-2.9

-0.1

0.8

0.9

0.6

-35%

-98.4

-101.8

-95.6

-85.2

-79.8

-75.0

-73.4

-60.0

+5% (Е3)и±
11% (извън
ЕЗ)

18.5

18.3

9.7

1.9

-4.0

-1.0

-2.6

-4.1

-6%

33.1

18.3

14.9

16.6

3.5

4.4

6.7

12.8

9% (ЕЗ) и
12% (извън
ЕЗ)

26.9

35.5

32.5

20.4

13.8

15.3

12.5

14.9

Н етна междунар. и н вести ц и о н н а пози ц и я (% о т БВП)
Реален ефективен валутен курс, дефлиран с ХИПЦ,
и зм енение в % , 3 год.
Експортни пазарни дялове
Н ом инални разходи за труд н а еди н и ц а продукция,
и зм енение в % (3 години)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1 Европейски семестър за 2016 г.: оценка на напредъка в структурните реформи, предотвратяването и
коригирането на макроикономическите дисбаланси и резултати от задълбочените прегледи в
съответствие с Регламент (ЕС) №1176/2011г., 07.04.2016 г„ стр. 26.
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2015

Вътреш ни дисбаланси
Реални цени на ж илищ ата, изчислени е дефпатора на
частното потребление (изм енение в %, на год. база)
Н ови взем ания о т частн и я сектор (% о т БВП)

Прагове

2008

6%

17.7

2009
-21.1

2010
-12.2

2011
-9.6

2012
-5.3

2013

2014

2015

-0.4

1.5

1.6
-0.3

14%

33.9

4.8

3.7

1.4

3.0

7.3

-0.3

Д ълг на частн и я сектор (% о т БВП)

133%

134.2

134.1

134.3

125.2

125.7

132.2

124

111

П убличен дълг (% о т БВП)

60%

13.3

13.7

15.5

15.3

17.6

18.0

27.0

26.0

10%

7.2

6.4

7.6

9.5

11.3

12.2

12.2

11.2

16,50%

-0.8

1.3

-5.4

5.4

10.2

4.3

7.2

7.0

Р авнищ е на безработица - средна сто й н о ст за 3 год.
О б н р задълж ения н а фин.сектор (изм ен.на год. база, в %)
Н ови п о к а за тел и за за ет о ст т а

П рагове

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

К о е ф и ц и ен т н а ак ти вн о ст (3 год. изм. в % пункта)

-0,2%

2.7

0.2

-1.9

-0.1

1.9

3.1

2.2

К о е ф и ц и ен т н а д ъ лгосрочн а безработи ц а (3 год.изм.в % пункта)

0,5%

-2

0.7

3.4

3.8

2.6

0.6

-1.2

К о е ф и ц и ен т н а младеж ка безр або ти ц а (3 год. изм .в % пункта)

2,0%

-3.2

7.7

13.1

13.0

6.6

-1.2

-6.5

Източник: Евростат, Европейска комисия8

Секторите, които се определят като източници на рискове за икономиката на
България, са финансовия сектор, външната и корпоративната задлъжнялост, и пазара на
труда.
• Финансов сектор

Финансовият сектор е основен източник на дисбаланси през последните две
години. За пръв път България беше категоризирана в най-тежката група на страните с
прекомерни дисбаланси през 2015 г. като основна причина са проблемите във
финансовия сектор и в частност кризата в банковия сектор от 2014 г. Негативната
оценка е продиктувана от събитията в банките с българско участие и по-конкретно - от
експанзията на активите и отпуснатите заеми, включително на свързани лица. Найсериозен е този проблем при обявената в несъстоятелност през април 2015 г. четвърта
по големина банка в страната - Корпоративна търговска банка (КТБ). Въпреки
извършените през 2015 г. важни законодателни промени, свързани с банковата система
и банковия надзор, в последния доклад за България от февруари 2016 г. оценката на ЕК
е, че банковият сектор се е стабилизирал след кризата от 2014 г., но не са решени много
проблеми във финансовия сектор.8
9 Такива има по линия на свързаните лица, качеството
на активите и липсата на адекватна диверсификация на портфейлите. Остават
неразрешени проблемите относно сделките между свързани лица при банките,
застрахователните компании и пенсионните фондове. Представените през август 2016
г. резултати от проведените по препоръка на ЕК проверки от БНБ на активите на
банките (AQR проверки), показват че банковата система е добре капитализирана.
Съотношението между базовия собствен капитал и рисково претеглените активи на
участващите 22 банки е 18.9%, при минимално изисквани според новите европейски
правила 4.5%. По препоръка на Комисията прегледът на активите на застрахователните
и пенсионните компании в България и последващите стрес тестове трябва да са готови
до 2016 г. Предстои да бъдат представени резултатите в тези сектори.

8 Вж. още: The Macroeconomic Imbalance Procedure; Rationale, Process, Application: A Compendium,
Institutional paper 039, November 2016, p. 69.
9 Вж. European Commission, Country Report Bulgaria 2016, including an In-Depth review on the prevention
and correction of macroeconomic imbalances, p.14.
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• Външна задлъжнялост
За целия анализиран период 2008-2015 г. показателят нетна международна
инвестиционна позиция (НМИП), показващ външните финансови активи и пасиви на
страната, се характеризира със съществено превишение на индикативния праг.
Въпреки, че НМИП намалява и от -102% от БВП през 2009 г. достига до -60 % в края
на 2015 г., равнището й продължава да надхвърля допустимия праг от -35%.
Подобряването на НМИП се дължи основно на намаляването на нетния външен дълг,
който се понижава от 46% от БВП през 2009 г. на 15% в края на 2015 г.
• Корпоративни дългове
Основно предизвикателство пред икономиката продължава да бъде
задлъжнялостта на частния сектор, чието равнище независимо, че бележи тенденция на
намаляване, продължава да бъде високо. От 134% през 2008 г., в края на 2015 г. дългът
на частния сектор възлиза на 111% от БВП на страната. Съществена част от него се
формира от нефинансовите предприятия от секторите строителство, недвижими имоти,
хотелиерство и др. Високото равнище на задлъжнялост на корпоративния сектор налага
предприемането на сериозни мерки от страна на правителството, свързани с
подобряване недостатъците на нормативната уредба относно несъстоятелността.
Предприетите инициативи по препоръка на ЕК в тази връзка са изготвяне на проект за
изменение на Търговския закон, който има за цел въвеждането на извънсъдебно
производство по несъстоятелност на предприятията с финансови затруднения, както и
подготовка на ново законодателство в областта на независимия финансов одит.
• Пазар на труда
Независимо, че ситуацията на пазара на труда бавно се подобрява, равнището на
безработицата в страната продължава да бъде сред основните рискове за икономиката.
В края на 2015 г. безработицата достига 11.2%, което е над допустимия праг. Сред
основните предизвикателства на трудовия пазар е дългосрочната безработица, която
формира 60% от цялата безработица в страната. Въпреки, че в годините след кризата
дългосрочната и младежката безработица намаляват, равнищата им продължават да
бъдат високи и да затрудняват нормалното функциониране на трудовия пазар. Важен
фактор за бавното нарастване на заетостта в страната е и влошаващата се демографска
картина - застаряването на работната сила и емиграционните процеси. Икономическият
анализ показва също, че номиналните разходи за труд за единица продукция в България
в периода след 2009 г. бележат тенденция на намаляване. От 36% през 2009 г. те
намаляват до 15% в края на 2015 г., но средната им стойност остава над индикативния
праг от 12%. Независимо от предприетите от правителството и социалните партньори
активни мерки на пазара на труда, сред основните предизвикателства остават
реформите в трудовото законодателство, политиката на доходите и механизмът за
формиране на минималната работна заплата.
Сравнителен анализ по основни макроикономически показатели
Макроикономическите показатели, чиято динамика в периода 2007-2015 г. ще
бъде съпоставена са темп на прираст на БВП, равнища на бюджетен дефицит и
държавен дълг.
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• Темп на прираст на БВП
В Годишния обзор на растежа за 2016 г. се посочва, че икономиката на ЕС е в
процес на умерено възстановяване и се очаква постепенно ускоряване на темпото на
икономическата активност.10 Спадът в равнището на БВП на ЕС(28) и страните от
Еврозоната от съответно 4.4% и 4.5% през 2009 г. спрямо 2008 г. в резултат на
световната икономическа и финансова криза, се възстановява бавно през следващите
години и в края на 2015 г. икономическият растеж на ЕС(28) и в Еврозоната е 2.2% и
2.0% (вж. Таблица 4), а равнището на БВП е респ. 14.7 и 10.5 трилиона евро.

Темп на прираст на БВП (в %) на страните от ЕС, Еврозоната,
България и Румъния, 2007-2015 г.
Таблица № 4.
Т е м н а п р и р а с т н а Б В П (% )

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Е С (28)

3.1

0.4

-4.4

2.1

1.7

-0.5

0.2

1.6

2.2

Е в р о зо н а (19)

3.0

0.4

-4.5

2.1

1.5

-0.9

-0.3

1.2

2.0

Б ъ л га р и я

7.7

5.6

-4.2

0.1

1.6

0.2

1.3

1.5

3.0

Румъния

6.9

8.5

-7.1

0.8

1.1

0.6

3.5

3.1

3.8

Източник: Евростат

Данните за българската икономика показват, че през 2007 г., когато страната ни
се присъединява към ЕС, БВП нараства със 7.7% и възлиза на 63.9 млрд. лв. Световната
финансова и икономическа криза от 2008-2009 г. доведе до спад от 4.2% в равнището
на БВП през 2009 г. В следкризисния период икономиката на страната бавно се
възстановява, отчитайки най-висок растеж от 3% в края на 2015 г., когато равнището
на БВП възлиза на 86.4 млрд. лв. (Фиг. 1.) Основен фактор за нарастването на
икономическата активност в периода след кризата бяха държавните инвестиции, които
са свързани с усвояването на структурните фондове на ЕС. В сравнение с Румъния
обаче, за близо десетгодишния период от присъединяването към ЕС, България отчита
изоставане и слаба конвергенция. По-ниски са резултатите както по отношение на
нарастване на икономиката, така и по отношение на производителността на труда. Към
края на 2015 г. показателят БВП на човек от населението в България (по паритет на
покупателна способност) спрямо средното за ЕС, е 46%, а за Румъния - 57%. Ниската
производителност и слабият трудов пазар продължават да са сред основните пречки за
растежа. Очакванията през следващите две години са българската икономика да
нарасне с 3.1% и 2.9% в резултат на увеличаване на вътрешното търсене, чийто
двигател ще е частното потребление. Предвижданията в есенната прогноза на ЕК от
2016 г. по отношение на ЕС и страните от Еврозоната са за ръст от съответно 1.8% и
1.7% през 2016 г., и 1.6% и 1.5% през 2017 г.

10 European Commission. Annual Growth Survey 2016, 26.11.2015, p. 3.
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Фиг. ТТемп на прираст на Б В П (%) на страните от ЕС,
Еерозоната, България и Румъния, 2007-2015 г.

• Бюджетен дефицит
Сравнителният анализ по този показател за България, страните от ЕС и
Еврозоната за разглеждания период от време 2007-2015 г., показва сравнително добри
позиции на българската икономика. В резултат от кризата, бюджетният дефицит на
страната ни през 2009 г. надхвърли референтната стойност от 3% (съгласно
Маастрихтския критерий) и възлезе на 4.1% от БВП. След постепенно подобряване на
показателя през следващите четири години, през 2014 г. се отчита влошаване на
публичните финанси в резултат на съществено нарастване на бюджетният дефицит от
5.5%, спрямо 0.4% през 2013 г. {Таблица№ 5).

Бюджетен дефицит на страните от ЕС, Еврозоната,
България и Румъния, 2007-2015 г. (в % от БВП)
Таблица № 5.
Б ю д ж етен д еф и ц и т (% о т Б В П )

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Е С (28)

-0 .9

-2 .4

-6 .6

-6 .4

-4 .6

-4 .3

-3 .3

-3

-2 .4

Е врозона (19)

-0 .6

-2 .2

-6 .3

-6 .2

-4 .2

-3 .6

-3

-2 .6

-2 .1

Б ъ л гари я

1.1

1.6

-4 .1

-3 .1

-2

-0 .3

-0 .4

-5 .5

-1 .7

Румъния

-2 .8

-5 .5

-9 .5

-6 .9

-5 .4

-3 .7

-2 .1

-0 .8

-0 .8

Източник: Ееростат

Рязкото увеличение на дефицита е свързано с подкрепата за финансовия сектор
и по-конкретно с изплащане на гарантираните депозити в КТБ. В края на 2015 г.
равнището му се подобрява и възлиза на 1.7% от БВП. През 2016 г. и 2019 г. съгласно
изпълнението на средносрочните цели на Конвергентната програма за запазване
стабилността на публичните финанси, се очаква дефицитът да достигне съответно 1.9%
и 0.2% от БВП. Равнището на бюджетния дефицит на страните от ЕС и Еврозоната в
годините след кризата достига над 6% и превишава допустимия праг за попродължителен период от време. Възстановяване на фискалната дисциплина в ЕС и
Еврозоната се наблюдава чак след 2013 г. В есенната прогноза на Комисията от 2016 г.
е предвидено бюджетният дефицит на ЕС да продължи да намалява и да достигне 1.6%
през 2017 г.
105

• Брутен държавен дълг
Един от най-сериозните проблеми в икономиката на ЕС и страните от
Еврозоната е проблемът с дълговата криза. Натрупаният дълг - частен и публичен,
вътрешен и външен остава значително висок за някои държави-членки, особено за
страните от т. нар. периферия на Еврозоната и е сред основните източници на
макроикономически дисбаланси. Неблагоприятни тенденции в динамиката на
показателя брутен държавен дълг се наблюдават и у нас в следкризисния период, но
позицията на България по този показател е стабилна и равнището на държавният дълг
остава едно от най-ниските в страните от ЕС.
По данни на Министерството на финансите, размерът на брутния дължавен дълг
на България за периода 2007-2015 г. нараства двукратно и към края на 2015 г. възлиза
на 22.7 млрд. лв. при 10 млрд. лв. в края на 2007 г. (Таблица № 6). От тях 68% или 15.4
млрд. лв. е размера на външния дълг, а останалата част от 7.3 млн. лв. са вътрешен
дълг. Проследяването на динамиката на този показател за анализирания период
показва, че след намалението на равнището на държавния дълг през 2008 г., от 2009 г.
се наблюдава тенденция на непрекъснато нарастване. Най-съществено е това
нарастване през 2014 г. спрямо 2013г., когато брутният държавен дълг нараства с 8
млрд. лв. в резултат на значително покачване на външния дълг. Равнището му като
процент от БВП на страната възлиза на 27%, с което надхвърля заложената от 25%
граница в Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2012-2014 г.
Според Конвергентната програма на България за 2016 г., очакванията са общият
правителствен дълг в периода 2016-2019 г. да нарасне до 32% в резултат на подкрепата
за стабилизиране на финансовия сектор и предприетите дългови операции.11
Вътрешен, външен и брутен държавен дълг на България - 2007-2015 г.
(в млн. лв. и в % от БВП),
Таблица № 6.
П о к а за т е л и

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

В ъ тр еш ен д ъ р ж а в е н д ъ л г (м л н . л в .)

3 200

3 073

3 010

3 9 34

4 808

4 981

6 290

8 2 52

7283

В ъ н ш ен д ъ р ж а в е н д ъ л г (м л н . л в .)

6 898

6 396

6 4 34

6 598

6 821

8 693

7 829

13 851

15 431

Б р у т ен д ъ р ж а в е н д ъ л г (м л н . л в .)

10 098

9 4 69

9 4 44

10 532

11 6 2 9

13 67 4

14 119

2 2 103

2 2 71 4

В ъ тр еш ен д ъ р ж а в е н дъ лг/Б В П , (в % )

5,0

4,0

4,4

5,6

6,7

6,0

8,1

10,4

8,1

В ъ н ш ен д ъ р ж а в е н дъ лг/Б В П , (в % )

11,3

9

9,3

9,9

8,5

10,7

9,6

16,6

17,9

Б р у т ен д ъ р ж а в е н дъ лг/Б В П , (в % )

16,3

13,0

13,7

15,5

15,2

16,7

17,7

27,0

26,0

Източник: Обзор на държавния дълг, 2015г., Министерство на финансите

В края на 2015 г. дългът като процент от БВП в ЕС(28) и страните от Еврозоната
незначително намалява спрямо предходната година, но продължава да бъде висок и
възлиза на съответно 85% и 90% (Фиг. 2). Сравнителният анализ на тенденциите в ЕС,
страните от Еврозоната и България по този показател за периода 2007-2015 г. показва,
че страната ни има значително по-ниски нива от максимално допустимата референтна
стойност от 60% (съгласно Маастрихтския критерий за конвергентност), докато
средното равнище за страните от Еврозоната в последните три години надхвърля 90%.
За икономиката на Румъния този показател в края на 2015 г. възлиза на 38%.*
11

Конвергентна програма 2016-2019 на РБългария, Министерство на финансите, април 2016 г., стр. 38.
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Очакванията на ЕК са през следващите две години съотношението дълг/БВП за ЕС (28)
да достигне съответно 87% и 85.8%.

Фиг. 2. Динамика на Брутния държавен дълг на страните от ЕС,
Еврозоната, България и Румъния, 2007-2015 г.

В заключение трябва да се отбележи, че неразрешените проблеми във
финансовия сектор, външната и корпоративната задлъжнялост, както и на пазара на
труда доведоха до категоризирането на България за втора поредна година в групата на
страните от ЕС с прекомерни макроикономически дисбаланси. В тази връзка
изпълнението на приоритетните цели на Националната програма за реформи на
страната и програмата за конвергенция, както и изпълнението на препоръките на ЕК е
от изключителна важност за коригиране на външните и вътрешните дисбаланси, и
постигане на напредък на икономиката на България.
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HEGEMONY AND ENERGY RESOURCES:
EXAMPLE OF CENTRAL ASIA1
Taner Karakuzu
ХЕГЕМОНИЯТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ НА
ПРИМЕРА НА ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ
Танер Каракузу

Abstract
Hegemony has been the key concept of political literature after Antonio Gramsci, who
was an Italian philosopher, used it. “Hegemony,” which was first mentioned by
Gramsci in the context of the practice of hegemony construction by a dominating
class on social areas. Basic definition, is the concept of “governing with assent. ”
International perspective says that the hegemony, which is built by the dominating
class by universalizing its own benefits as common benefits, thus establishing an
intellectual/moral/ideological leadership and organizing the public assent, is the
realization of a historical project based on the consensus among the dominating
classes ofpredominant countries. In this project, the consensus between the financial
powers-ideologiesorganizations was achieved.
Energy, especially after oil started to be used in mid 1800s and it has become
the most important production and transportation matter after 1900s, brought about
its prevailing importance for world politics and world economics. In the 21st century,
the energy is the most important factor for public welfare and sustainable
development for the countries. Countries are in the race for this important position of
energy that have energy resources might provide wealth and welfare. Energy might
provide for those countries which possess the resources. On the other hand, energy
might cause political and economic instability due to being an area o f contest among
global powers. Moreover, it is not sufficient to possess energy resources for those
countries. These countries need economic and political strength of global powers for
supply of energy resources that brings global power contest. As a result of contest,
countries control energy supply can increase so those countries strength in global
1Lee. Taner Karakuzu, Trakya Uni. Uzunkoprii VS, e-mail:tanerkarakuzu@trakya.edu.tr
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scale. It is possible to that one dimension of energy resources problem can be
explained with the concept of “threat” and as for the other dimension, with the
concept “interest”. Energy is accepted as indispensable element for continuation of
current civilization. In that reason, energy geopolitics and energy security concepts
are very important for all world nations.
The example of this work will be the Central Asian States because of that
reason has rich energy resources. This paper will define what the hegemonic power is
first and than hegemonic powers of the region that Russian Federation (RF), United
States (US) and China will be examined on the energy policies.
Key words: Hegemony, Energy Resources, Central Asia

Резюме
Хегемонията е сред ключовите концепции в научната литература, посветена
на въпросите на политиката. Централен е въпросът как се стига до
установяване на хегемония на една държава и каква е връзката между това и
различните дадености в държавата. Енергийните ресурси имат потенциала
да играят важна раоля при установяването на надмощие на държавите,
които ги притежават, особено след началото на деветнадесети век, когато
петролът започва да се използва засилено в различните икономически
дейности.
Целта на настоящата статия е да се разгледа въпроса за това как
енергийните ресурси допринасят за установяването ан хегемония на дадена
държава по примера на страните от Цетрална Азия.
Ключови думи: хегемония, енергийни ресурси, Централна Азия1

1. Theoretical Framework: Hegemony and Energy
The concept of hegemony, it is possible to drive up to the ancient Greeks.
Hegemony derives from the word "hegemon" which means "leader" in Greek (Gills,
2003: 237). Concept of hegemony refers to the dominant and oppressive state of
acompetence on the system over others (Yilmaz, 2010: 194). More clearly, it is taken to
means: ".. .one of the states within the community, is to lead a government to others." or
“.. .a city government, the superiority over other city-states.” (§ener,2014:407).
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Italian thinker Antonio Gramsci, used the notion of hegemony for first time in
modem sense. Notion is often used in Marxist theory (Beyer, 2014: 33). Gramsci's
definition of hegemony: have used similar political tastes, to characterize relations that
characterize national issues and in particular social class stmggles. According to
Hiilagu, Gramsci's understanding of hegemony is different from the concept of
ideology. Hegemony is a form of special rule established by the totality of meanings
and values. This can be used not only in ideological means, but also in other methods.
Examples of such situations; the reorganization of the tax system in order to create
followers and aristocrats such as the creation of the working poor.” (Hiilagu, 2014:
197).
Gramsci describes "hegemony" as a special power relation ". In other words, it is
a situation where the sovereign social groups have secured their privileged status with
mutual compromise. Such social forces develop an ideology that provides for the
domination of the ruling sovereign groups. (An, 2013: 464). The author takes
hegemony in a historical process. Someone else is taking the place of a hegemonic
class.
It would be correct to include briefly the definition of Cox that is also benefited
from the concept of Gramsci hegemony international discipline gave a new sense of
perspective discipline. According to Cox; "Hegemony refers to the established world
order, in other words the internationalization of the capitalist mode of production, which
is an extension of state-civil society mutual relations. Thus, hegemony is defined as a
'point of attachment' between the world order, social forces and states. "(Qiftgi, 2009:
205)
Hegemon state has some characteristics. Currency must be valid internationally.
It should have bases and allies everywhere in the world. It demonstrates its leadership
by intervening in the regional crisis and conflict. But it is not enough power to drive this
position. Most importantly, it needs to take advantage of a significant portion of other
countries and convince them of their own leadership (Uzgel, 2012: 31). Hegemonic
power must also legitimize this position by spreading and accepting its own way of life,
culture and values throughout the world.
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Energy supply security is provided by the state in the international system
according to the realization. On the other hand, the impact of energy security and
foreign policy on an international system, where hegemon is the state, may be different
from the effect of world trade. According to the theory of hegemonic stability, rules set
by other platforms such as trade, finance, air transport, telecommunication and energy
lead to the birth of international regimes (ipek, 2012: 229). The continuation of these
regimes despite the weakening of the hegemon power determines the structure of the
international system. This situation is explained by an asymmetric dependency that
depends on the distribution of the qualifications of the states.
The realist approach is questioning the relationship between the power of the
states and the free or protected world trade structure. According to which the
distribution of economic power in an international system in which hegemonic power
exists enables the liberation of world trade. In other words; Political power and
economic development are questioned (ipek, 2012: 229). It is argued that the political
position of the state in the international system has weakened as the relative cost of not
being free to trade is increased for a state, considering the relative costs of the
protectionist or closed structure to the trading parties. The only exception to this
generalization is the oil exporting countries.
It is an undeniable fact that the presence of energy resources in the region has
brought violence to the region, not peace, petroleum income has not changed the
situation of the countries of the region positively, has led to efforts to share resources
through threats, and has become the address of terrorism with constant war and
destruction. In this case, it would not be wrong to say that the Middle East and Central
Asia geography has returned to the battlefield of energy resources between the
hegemonic powers. Even today, the Baltic Sea and the Caspian Sea, etc., It is
emphasized that a 'petroleum diplomacy' has emerged in the fields, and that despite all
the changes in the world, the traditional geostrategy is being staged again (Yilmaz,
2013: 321). While energy dependency of the states becomes critical, competition in this
area is accelerating, it is worthwhile to emphasize that energy companies stand out as
important as an international tension field even if they are global rather than national
and appear as block power.
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The military, political, economic, commercial, environmental developments and
natural disasters that took place in the 1990s brought energy security again with a
different and more comprehensive content since the second half of the 1990s. It is not
wrong to say that in the new era, such as diversification, competition and security of
supply, the content and the framework have largely changed over the last decade, while
still maintaining their position as key elements of energy security. In this context,
Central Asian States, especially rich in hydrocarbon deposits, are in the field of
hegemonic attraction. Hegemon states aimed to direct the region in the direction of its
own interests.
2. Hegemony, Energy and Central Asia
The Central Asian States have become the playground for the struggle that they
have entered in order to manage the energy resources that exist in Central Asia because
of the energy resources they have, Russia and China in the region, and the USA beyond
the ocean. In this part of the work, the politics of the energy resources in the region will
be examined because of the proximity to the region, first of all Russia, then of the USA,
and finally of the rising power of the region that is Chine.
2.1. Russia
One of the basic elements of Russia's strengthening relations with the states in
Central Asia was the economy. The most important economic reason why Russia played
a role in the indifference of developments in the Central Asian States is the division of
labor between the Soviet Republics, including the Republics of Russia and Central Asia,
during the period of the USSR. For this reason, a strong interdependence has occurred.
The fact that the post-USSR republics fail to imagine different approaches to economic
problems has led to the failure of economic reforms to be addressed in a coordinated
manner.
Russia expects the Central Asian States to act in accordance with its own
approach in the field of energy politics. Russia is a very rich geographical region in
terms of hydrocarbon energy resources. The fact that Kazakhstan, Turkmenistan and
Uzbekistan's energy resources can not reach international markets through a route
outside of Russia has become a means to consolidate their hegemony in Russia
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(Tanrisever, 2013: 7-8). These countries are able to export oil and natural gas through
pipelines passing over Russia. Russia is making a huge profit by taking the energy
resources of these states at a very low price and re-exporting them at a very high price.
Russia's internal and external political parameters, Vladimir Putin's 2000
election as president has become a turning point. With President Putin's presidency,
great reforms began to take place in Russia (Kisacik, 2014). With the help of the
centralist politics Putin began to implement, he began to regain control within the
Federation (Oran, 2013: 532). In Russia after 2000, the "Near Neighborhood" and other
neighboring countries were shaped by the following basic elements: prioritizing energy
sources, prioritizing trade associations, trying to identify regional balances using ethnic
conflicts and conflicts, and combating terrorism.
In the world, privatization and corporate unification, rising at the same level as
globalization, have begun to become a form of the liberal system. Contrary to this
situation, Putin, in such a period Lukoil and Gazprom etc. has made energy companies
an important actor in Russian foreign policy. This gave Russia the advantage over the
hegemonic forces in the other energy field. According to Putin, "global energy; Is the
most important actor in socio-economic development and the global energy problem is
directly affecting the prosperity of millions of people "(Akgiil, 2007: 132).
In general, Putin's foreign policy conception is evaluated by i§yar in the
following way: "Russia's re-emergence as a world power in a multi-polar world system
where there is cooperative and civilized competition based on outreach is based on the
alleged use of the Asian card pragmatically while cooperating with the West." Enabling
the control of energy has become the most important element of Russian foreign policy.
Russia opposes that argument (i§yar, 2004: 51.)
Russia wants to protect its advantageous position in energy markets and is
developing strategies for this. It is at the top of these strategies; "To protect the
monopoly position on the energy supply in Central Asia and to prevent the energy
resources there from opening up to the world markets with alternative pipelines not
under their control ..." (Hasanoglu, 2014).
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Russia has become the main target of energy policies in the control and
transmission of energy reserves, a dominant role in its policies, and in particular of
natural gas in the Central Asian region to the European market (£inar, 2008: 28).
According to £inar; Russia has become the main target of energy policies in the control
and transmission of energy reserves, a dominant role in its policies, and in particular of
natural gas in the Central Asian region to the European market (NTVCNBC, 2013).
NABUCCO project, which is based on the transfer of Turkmen natural gas, which
Turkey hopes for economic development, to Europe via Turkey, seems to have
decreased with this agreement.
It is useful to evaluate why Russia wants to be a hegemonic power in the
Central Asian States in terms of the size of energy transmission lines. The most
important of these is the Central Asia-Central Natural Gas Pipeline, which was built in
1967. It was developed until 1985 (Kisacik, 2014). When the first section (3.000 km) of
the line with an annual capacity of 10.5 billion m3 was completed, it received the
world's longest energy transmission pipeline title for that period (Zaman Gazetesi,
2014). This capacity has reached 80 billion m from 44 billion m . During the
construction of this transport line connecting have been exceeded Astana, Ashkabat and
Tashkent to Moscow, over 300 natural and artificial obstacles, including Amu-Derya,
Ural, Volga and Oka rivers. The construction of the main gas pipeline system, which
contains a large number of fine lines with an annual capacity of 80 billion m (Kisacik,
2014).
Today, this natural gas pipeline, eco-political and geopolitical importance,
continues for Russia (Sabah Gazetesi, 2014). Because of this transfer line, Central Asian
natural gas is delivering to Moscow and Kiev. An agreement was signed between
Moscow and Ashgabat in 2003. This agreement is a 25-year agreement on the gas
sector. According to this agreement, Moscow will import the Turkmen gas and offer
transit guarantee to Ashgabat. In this context, 30 billion cubic meters of natural gas will
be purchased and sold every year until 2028 by changing the price and quantity
(Kisacik, 2014).
Another important project is the Caspian Coast (Prikaspiskiy) Pipeline Project
for Russia. In May 2007, Turkmenistan President Berdimuhamedov, Russian President
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Putin and President of Kazakhstan Nazarbayev joined the triple summit of the
Turkmenbashi city (Kimyamiihendisi.com, 2014). Later, on 20 December 2007, the
parties signed a final agreement on the construction of the project in Moscow. Through
this pipeline, 30 billion cubic meters of natural gas will be transported annually from
Turkmenistan and 10 billion cubic meters from Kazakhstan. The 1,700 km of the line
will pass through 1200 kilometers of Kazakhstan and 500 kilometers of Turkmenistan
(Kisacik, 2014a).
The other important project is the Atyrau-Samara (UAS) Pipeline Project, which
is 1232 km long, extending from the city of Atyrau in Kazakhstan to the city of Samara
in Russia The daily capacity is 300,000 barrel. But Moscow intends to increase this
capacity by 500,000 barrel (Kisacik, 2014a).
2.2. US
The US's first interest in Central Asia began after the Second World War and at
the beginning of the Cold War. The work revealed by Mackinder, the founder of
geopolitics, as the key region for Central Asia to control the central region, led to
American policies. (Ogiin, 2014).
Concentrating on the energy resources of the Caspian in the 1990s and trying to
reduce its dependence on the Basra Gulf, the United States has taken some initiatives in
this context to reduce Russia's influence on the safe transport of energy resources to
international markets (Pirin99 i, 2008: 212).

The "Near Neighborhood" doctrine

declared after the disintegration of the USSR, China's efforts to influence the region,
and the interests of US oil companies have gradually increased the US interest in
Central Asia (Erhan, 2003a: 6). The involvement of the regional states in NATO's
Partnership for Peace (PfP) program and the opening of permanent representatives in
the capitals of the states of the region after 1992 are clear proof of the efforts to settle
the region (Erhan, 2003a:6). The "Silk Road Law" passed through the US congress in
the US in 1999 directed to the region has an axis that will facilitate the commercial
interests of American investors in the region. The Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) pipeline
agreement signed in Istanbul in 1999 was also supported by the United States because it
would be an alternative to Russia's power transmission lines (Yilmaz, 2014).
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It is possible to analyze the US Central Asian geographical objectives through
two basic strategies. The first relates to the role of the United States in the global power
equation. The US wants to reduce and control the two major regional powers over
Central Asia, Russia and China, both real and possible in this region. The second
important objective is to provide access to the rich hydrocarbon resources of the Central
Asian geography. All other US policies towards Central Asia can be interpreted as
derivatives of these two main objectives. (Kire^qi, 2011: 34).
The US is aiming to transfer its energy reserves in Central Asia to world markets
through Western companies and to benefit from the geo-economic and geopolitical
potential of Central Asia. The United States does not want its hegemony to control
hydrocarbon reserves in this geographical region from Russia and Iran. The US supports
transit to international markets from the routes outside these two countries. In this
context, the US supported the BTC oil pipeline Project. According to Budak;
"Encouraging Kazakhstan to supply oil to this line, thus ensuring the end of Russian
monopoly in transporting oil to international markets (Budak, 2014). The US is
promoting the Caspian pipeline project that will bring Central Asian energy sources
through Turkey to Europe and world markets and the natural gas pipeline project that
will transport the Turkmenistan gas to Pakistan and India.
It has been observed that the US is seeking to develop strong relations with
Kazakhstan in the region in the direction of geoeconomic and geopolitical interests. US
energy giants Chevron and Exxon Mobil, which have formed a joint consortium with
Kazakhstan to extract oil from the Tengiz area, realize about a quarter of the oil
production in Kazakhstan (Yeniqag Gazetesi, 2014). Other US energy companies also
operate in the Caspian region. According to Yilmaz, "When considering the US's energy
dependency and the current uncertainties in the rock gas field, Central Asian energy
sources are important for the US in terms of energy supply diversity. The United States
has focused more on this global hegemony target, which is surrounded by Russia, China
and Iran in the period after September 11, 2001 " (Yilmaz, 2014). Budak says: "He has
developed cooperation with the Central Asian States in the context of logistical needs in
Afghanistan. It seems that the search for a strategic partnership with the Central Asian
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States in the post-9/11 period is relatively weak in the period of Obama's power because
of the financial crisis "(Budak, 2014).
" Central Asian States, with the exception of the United States and Russia, are
inclined to link their energy sources to the surrounding countries with the key equations
in China. For example, the Central Asian Regional Economic Cooperation Organization
has projected six major regional energy pipelines to be animated under the coordination
of the Asian Development Bank. It concerns the United States that countries such as
Afghanistan, Pakistan, Iran and Azerbaijan also take part in project routes.
Undoubtedly, US and US companies will want to take part in these projects. The main
goal for the United States is to naturally connect some of the Central Asian energy
resources with alternative channels to Europe; Some of them to the South Asian region
and have a say in terms of economic and security in these projects (Kire^qi, 2011: 41).
2.3. China
In recent years, it is observed that China, which is constantly developing, is
trying to get more active in the "Great New Game", that is, Central Asia, which is rich
with energy resources, especially the Caspian region's oil and gas reserves. The driving
force of the Chinese strategy is the demand for energy resources in the process of
extremely high economic growth. China has set as its main objective to observe its farreaching geopolitical objectives in the direction of "Central Asia" with the
disintegration of the USSR. China has moved to increase both political and economic
relations with five of the countries of Central Asian States, particularly Kazakhstan
(Hiiseyin, 2014).
China entered the central region with an agreement covering the rights to export
and transport oil successfully in an important oil region of Kazakhstan in 1997.. The
intervention of China was perceived as the hegemony of China in the region. (Ugrasiz,
2002: 231) Central Asian energy sources are viewed as a geographical region that meets
China's increasing consumption of oil. In the eyes of Chinese experts, Central Asia is
the center of the geopolitical map of oil and natural gas. According to this view, if an
actor can control the resources of Central Asian energy, it will be active in the global
strategic conjuncture (Ekrem, 2011: 29).
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It will be useful for the essence of China's Central Asian energy pipeline
investments to briefly address them. These investments
“I. The 3666 km Central Asia-China Pipe Natural Gas Pipeline was built in
2009.
II. Kazakhstan-China (Atasu-Sincan) Oil Pipeline was built by Sino-Kazahk Oil
Pipeline Co.Ltd. With CNPC and Kaz Munai Gas at a cost of USD 700 million 3000
km in 2006.
III. In 2009, the Chinese Investment Company in Kazakhstan received 14.5% of
Kaz Munai Gas and 49% of CNPC Mangistaumunaigaz.
IV. China National Petroleum Company has signed an oil and gas discovery
agreement in Turkmenistan. "(Azer, 2014: 238-239)
The fact that Central Asia is adjacent to East Turkestan and that it is a transit
route is extremely important for China. (£akiroglu, 2014). “"In 2013, Chinese President
Xi Jinping made a visit to the Central Asian States and the agreements made as a result
of these visits show the value given to the region in terms of the" New Silk Road "trade
that China wants to revive. Jinping's Central Asia tour includes energy and energy
security issues.” Jinping's visit to Turkmenistan that is about" A " and " B " natural gas
transmission lines continue to be safe and transfer, the " C " natural gas pipeline should
be completed soon, " D " line will start the transfer of natural gas as of 2016. "
(£akiroglu, 2014). Anatural gas contract between China and Turkmenistan, which will
reach 65 billion m3 by 2020, has been signed at this visiting. According to this
agreement, "Turkmenistan is China's largest natural gas supplier, while China is also
Turkmenistan's largest natural gas buyer. The Turkmenistan-China natural gas pipeline
is closely related to Uzbekistan, Tajikistan and Kyrgyzstan, which will pass through the
territory of Uzbekistan and especially 225 km, which will pass through its territory
except these two states. Kyrgyzstan, which is economically weaker than the other
Turkic republics, is claimed to be worth $ 2 billion in transit fees. China is among the
expectations to invest $ 3 billion in Kyrgyzstan " (£akiroglu, 2014).
The security of Central Asian hydrocarbon reserves and transport lines is also
one of China's major interests in this geography. China's energy consumption, such as
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oil and natural gas, is increasing along with the pace of economic growth. Outward
dependence has exceeded 50%. According to the report of the International Energy
Agency, China has become the largest country consuming world energy since 2009,
leaving behind the United States. According to the report, China's energy consumption
will increase further in the coming years and will rise from 17% in 2010 to 22% in 2035
In this respect, China sees Central Asia as a means to reduce energy dependency
(Ugrasiz, 2002: 67).
3.Result
It limited to the energy resources of Central Asia so Tajikistan and Kyrgyzstan
have not been addressed. Tajikistan has rich uranium and silver mines and it has rich
water resources. These water resources should play a more active role in energy
production. Although Kyrgyzstan is called "the island of democracy", there have been
many color revolutions and political stability has not been fully achieved. Behind the
scenes of these color revolutions lies the struggle of the hegoman forces to possess the
rich underground resources of Kyrgyzstan.
Due to the "geopolitical gap" that emerged with the disintegration of the USSR,
the countries of the region became a playground for hegemonic powers due to
heterogeneous structures in terms of ethnicity and religion (Bozkurt, 2006: 121).
Especially Kazakhstan, Uzbekistan,

Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan and

Afghanistan, which are called "Eurasia Balkans", have recently been on the way to
being pawns that the US used to dominate the region.
At the beginning of the 1990s, the Turkic Republics of Western Turkistan,
which gained their independence, could not attain their identity because of constantly
colored revolutions or external interventions. They have left the monopoly of
geopolitical and energy resources they possess as the region to the hegemon forces. The
Turkish Republics will remain in monopoly of the hegemon powers unless they unite
under one roof in line with the same purpose.
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CREATING SUSTAINABILITY FOR EU FUNDED START-UPS
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ОСИГУРЯВАНЕ HA УСТОЙЧИВОСТ ЗА СТАРТИРАЩИ
ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС
Росалия Касамска, Рая Цветкова
Abstract
Creating sustainability is the biggest challenge for EU funded start-ups, as the current economic
environment is highly dynamic, unstable, and characterised by many obvious, but also unpredictable
risks. This paper provides a review of the current situation and related academic and business
literature on the topic. It also explores recommendations on the importance of the sustainability
concept and its practical implementation after initialfunding from the European Union for start-ups.
Keywords: Sustainability, EU funding, start-ups, entrepreneurship, strategic vision, recommendations

Резюме
Осигуряването на устойчивост е най-голямото предизвикателство за стартиращи
предприятия, финансирани от ЕС, тъй като икономическата среда е изключително
динамична и нестабилна, и се характеризира както с явни, така и с редица непредсказуеми
рискове. Настоящото изложение представя преглед на текущата ситуация и свързаната с
нея академична и бизнес литература. Прави се оценка на значението на концепцията за
устойчиво развитие и се отправят препоръки за нейното практическо приложение за
стартиращи предприятия, получили първоначално финансиране от Европейския съюз.
думи: Устойчивост, европейско финансиране,
предприемачество, стратегическа визия, препоръки
Ключови

стартиращи

предприятия,

1. Introduction
In the recent decades the European Union has been facing considerable challenges
regarding the competitiveness of its business environment. Regional economies have followed
predominantly low cost business strategies that do not produce the required sustainability and
long-term results. The series of crises (financial, debt, migrant) are a wake-up call for the EU,
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marking the need for altering its main concepts about economic growth and overcoming deeprooted challenges as globalisation, pressure on resources, tough business environment.
Launched in March 2010, the EU ten-year strategy for smart, sustainable and inclusive
growth puts the focus on a new concept, based on transformation of economy, innovation,
competitiveness, and the most important of all - providing sustainability of results. One of the
basic strategic priorities is “facilitating direct business access to capital markets and exploring
incentives for private sector funds that make financing available for start-up companies”
(European Commission, 2010). A competitive advantage of the ELI countries can be reinforced
through development of highly innovative, technology-focused business ventures, which very
often need initial financial support to implement ideas into reality, revealing their full potential
and added value.
The EU puts an accent on the same concept in all of its following strategic frameworks.
The Entrepreneurship 2020 Action Plan is entirely dedicated to creating sustainable
entrepreneurial culture started in education, but linked to the real business needs, conditions, and
specific environment (European Commission, 2013). These strategic points are converted into
recommendations included in the Startup Manifesto for entrepreneurship and innovation to foster
development, sustainable growth and competitiveness of the EU economy (Startup Europe
Leaders' Club, 2013). The entrepreneurship approach becomes a backbone of the European
policies in all areas, taking into account that sustainable and innovative start-ups are key for
economic growth, innovation, job creation, and social integration in the region.
The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by the international community,
continues the previous priorities regarding entrepreneurship and start-ups as a significant factor
for competitive economy and prosperity (United Nations, 2015). The Start-up and Scale-up
Initiative, launched in November 2016, emphasises on the importance of start-ups and all the
tangible positive effects they have on the European Single Market - fast growth, high reliance on
innovation, new technological developments and extensive use of collaborative platforms
(European Commission, 2016).
To increase its competitiveness and overcome the structural weaknesses of the regional
markets, in other words to be successful, start-ups need to be mature enough to implement
sustainable actions, strategies and business models. Creating sustainability is the biggest
challenge for new businesses, as the current economic environment is high-dynamic, unstable,
characterised by many obvious, but also unpredictable risks and challenges.
This paper aims to provide a review of the current situation and related academic and
business literature on the topic, as well as to explore recommendations for start-ups, which are or
will be funded by the European Union. As a pressing topic that is relevant not only in the short
span from now until 2020, but evidently in the EU strategic framework, creating sustainability in
start-ups is an aspect of entrepreneurship and also of the economic situation overall that needs
even more attention.2
2. Context and economic environment
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As mentioned in the introduction, in recent times the European Union has been struggling
with different issues in the terms not only of the global economic crisis but, as Thomakos and
Papailias (2014) name it - a problem of synchronisation between the member states, which is
even evident in the different economic cycles in which each member state functions. However,
as the EU strategic vision points to, indeed, unity, many different actions have been taken on
with the single goal of equal and real advancement.
Encouraging entrepreneurship in a meaningful and truly useful manner is a prevalent goal
for the whole EU community. This is easily explained - as Summers (2015) clarifies, there is an
almost universal agreement that growing entrepreneurial activity means a better economic
situation in almost all ways imaginable. That is, of course, not completely true, as the author
shows; however, the biggest problem with start-ups not bringing economic development at the
rates at which it is expected is the high failure rate combined with significant growth problems.
Research shows that most start-ups end up with no additional employees because they
cannot grow steadily (Summers, 2015). Moreover, a time-proven statistic is that 90% of start-ups
fail (Griffith, 2015); going deeper into that number, it should be noticed that this is a process that
unfolds in many years and is a product of many different factors. Even with all those seemingly
discouraging facts, rates of enterprise creation are growing in most European countries (OECD,
2016). The main factors that are responsible for shifts in the rate of entrepreneurial action are:
“total tax rate, the abilities of individuals and their attitudes towards entrepreneurship, cost and
time needed to establish a new business, and access to sources of financing for firms” (Roman
and Rusu, 2016)

Graph 1. Corporate tax in the European Union (data by the European Commission; source:
TradingEconomics.com)
As the graph above shows, corporate taxes in the EU are at a significant low level,
compared to the previous ten years. This fact, combined with a rising “start-up culture” that is
nurtured by governments and private entities alike, and together with an increase of funding
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opportunities - in this context, specifically from the European Union, creates the exactly right
conditions for creation of many new start-ups.
Most of those start-ups, funded by the EU, are successful in one manner or another - if
nothing else, then because of the rigorous process through which ideas are chosen for financing.
In the following section, some of them will be examined with the goal of leading to discussion of
why creating sustainability is important and, ultimately - how to achieve it.
3. Examples of sustainable EU funded start-ups
In accordance with the core values of the EU founders, all of its institutions have striven to
disseminate funds prudently, meticulously and with a strategic vision for development of the
region. Due to these reasons, many of the successful start-up ventures in the EU have managed to
survive and thrive in the challenging business environment and even focalised their work
endeavours on the ideas of sustainability, including social equality, fairness, integrity and
transparency in their business practices.
One of the most remarkable cases of a start-up built on an egalitarian base with a purpose
that goes well beyond profit maximisation is the agro-tourism women cooperative “To Kastri”,
based in the island of Syros, Greece. The venture, a catering business which offers a variety of
gastronomic services, was created in 2000 by 28 local housewives and proved its resilient nature
by providing valuable services and decreasing unemployment in an economically unstable area
(Luengo, 2011).
Another outstanding example of the effectiveness of EU funds for start-ups and young
entrepreneurs is the success of “The Organic Supermarket”, a renowned company based in
Ireland, operating since 2008. Having received access to funds allocated through intermediaries
of the European Investment Fund, the owner Darren Grant has managed to develop his business
ideas (Anon, 2010). The key to the superior performance of the firm is largely attributed to the
advanced knowledge and expertise of the owner with regard to his target market and prevailing
consumer preferences related to bio products and healthy lifestyles.
As a consequence of the company’s efforts, the brand has managed to establish itself as the
largest organic retailer in Ireland, with three branches, more than 26 people employed and a
highly successful online shop.
Financial instruments as microloans provided by the European Union, have proven
indispensable for small start-ups and sole entrepreneurs who seek financing to establish small
enterprises in various EU member states. Successful cases include a dance school in Barcelona,
founded in 2007 thanks to a EU provided microcredit and a small chocolate boutique in
Antwerp, supported by a EU guaranteed loan (European Commission, 2012).
Regardless of the business nature, industry and specificities, the EU funds have been an
essential partner for start-ups and effectively aided many starting businesses in their thorny path
to success. However, crucial for that success, and a factor with an ever-increasing importance is
the sustainability clauses built into the start-ups’ initial business models and then applied in all
implementation stages of development and expansion.
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4. Impact of sustainability on the success of EU funded start-ups
As it was discussed earlier, the European Union has been funding start-ups with its
programmes following a continuous and long-term strategic vision, which aims to boost
economic activity and create a more resilient environment, less susceptible to economic and
social shocks. However, funding start-ups is only useful when they pass the previously discussed
thresholds and survive the high mortality rates of new enterprises - and even further, when they
show an impressive competitive advantage and manage to maintain steady (or explosive, most
optimistically) growth.
A 2015 study (Caliendo and Kunn, 2015) shows that programmes, which stimulate self
employment and entrepreneurship, produce more beneficial economic and societal results in the
long run, especially for unemployed women. Moving these results in a broader context, research
shows that the impact, generated from a boost in creation of new enterprises, is positive for
whole cities, whether they are small, medium or large (Audretsch, Belitski and Desai, 2015).
With all the presented evidence, it is obvious why the EU is changing its requirements for
funding, leaning more heavily on sustainability strategies. After all if the programmes they are
financing are to produce lasting and tangible results, the financed enterprises should be resilient,
competitive and ready for the market. The following part of the paper aims to help both the EU
and prospective funded beneficiaries in their search for sustainability - mainly what are some
good strategies to increase the chances of financed start-ups surviving and growing, and by
extension - creating positive long-term results that are the ultimate goal of all such financing
programmes.
5. Recommendations and implications
In order to generate success, expansion and recognition, contributing to the
competitiveness of the European region, start-ups that receive financing under EU funded
programmes need to develop a sustainability plan as a part of their initial business models.
Sustainability itself can be linked with implementation of start-ups initiatives in many
ways, especially when they are financed as project proposals. Sustainability can be perceived as
leading variables in the context of project management (Which variables should be managed
toward sustainability during the project life cycle?), but also as a significant success indicator
(What is the impact of the project on people, the planet, and money? What are the long-term
outcomes from its implementation?) (Carvalho and Rabechini, 2011).
The project methodologies with the biggest success rate prove that the concept of
sustainability in project management should be aligned and also considered its “relationship with
the achievement of success in projects even better and to actually obtain a validated proposition
that is applicable in the practice of projects and organisations” (Martens and Carvalho, 2016).
When developing a business model as project proposal, which is to be submitted under a
EU programme or with the support of other European financial instruments, the sustainability is
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built into the whole project concept. But it should be also defined and guaranteed with concrete
qualitative and quantitative indicators, which need to be accomplished in the implementation
phase. The role of indicators is crucial for the project management and coordination, because “in
measuring performance, you are trying to gather information to help you make management
decisions to affect change that, hopefully, will improve that performance” (Center for Business
Practices, 2005).
For funding institutions qualitative and quantitative indicators are important in the context
of achieved direct results and long-term impact. Reaching the preliminary defined indicators
guarantees sustainability of the implemented activities. For start-up companies this is directly
related to their development and successful performance in the market after the initial funding,
when they have to rely on self-sustainability in order to survive and grow.
An effective and result-oriented approach is implementing the concept of sustainability
from the very beginning of the business model development for EU funded start-ups, defining
clear indicators and further monitoring of their performance not only during the funding period,
but also as a good practice for self-sustainability.
On the other hand, funding institutions can provide some conditions, which will also
contribute to implementing sustainability for start-up ventures, leading to increase of the EU
competitiveness, economic stability and prosperity.
The main efforts should be put into promoting the EU funding opportunities in the private
sector. In some European countries entrepreneurs still do not consider as an option starting a new
business with such financial support simply because they do not have the necessary information.
A key perspective in that case is searching for practical implementation of all European
frameworks related to development of effective financial markets to support the start-up culture.
These strategic priorities have been defined in the early 2008, when in its communication the
European Commission recommended EU institutions and the single member countries to carry
out measures to change the background conditions and promote a business-friendly environment,
as well as the dissemination of best practices, including training (European Commission, 2008).
The new strategic plans address this core objective, but the funding institutions should
require more tangible results from the applicant for financing organisations. A sustainability
concept and also clear strategic vision of self-sustainability should be requested as a compulsory
requirement when receiving EU support for staring a new business, because this is in close
correlation to the success of the start-up itself.
6. Conclusion
This paper aimed to present and emphasise on the importance of the sustainability concept
and its practical implementation after initial funding from the European Union for start-ups.
The literature review demonstrates that the current economic situation in the EU is
hospitable for new businesses. Moreover, the literature shows that there are significant benefits
from a growing number of competitive and innovative businesses, which is recognised by the EU
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as well-reflected in its priorities and actions. Successful cases are already underway, paving the
way for building the correct environment, based on a start-up culture.
In order to secure sustainability in new proposed start-ups to be funded by the European
Union, the authors recommend actions both for the prospective entrepreneurs and the EU
institutions, which will be investing in new businesses and entrepreneurship initiatives. For the
entrepreneurs, sustainability will become more achievable if and when they recognise the
importance of building a strategic vision, including specific and measurable actions to support
the future growth and self-sustainability of the organisation. Moreover, the effects will be even
greater when they include that strategic vision in details in their business models and make sure
they follow through with their implementation continuously and carefully. As for the EU,
recommendations are related to considering of innovative paths of action and further promotion
of its funding opportunities, while also considering new types of financing - namely, later-stage
support of start-up enterprises, as well as developing more effective financial markets to support
the start-up culture in all regions of the European Union.
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YOUTH MENTORING PROGRAMS AS AN INSTRUMENT
FOR PERSONAL DEVELOPMENT
AND CARRER ORIENTATION
Daniela Ilieva-Koleva, Savina Ezekieva

МЛАДЕЖКИ МЕНТОРСКИ ПРОГРАМИ
КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
И КАРИЕРНА ОРИЕНТАЦИЯ
Даниела Илиева-Колева, Савина Езекиева

Abstract
The 21stcentury digitalization of processes makes for a large pool of career opportunities and an
immense number of possibilities for young people. Education and work are no longer the same,
neither are the young people who go through the life stages of personal development and career
orientation. Even though the information availability presupposes for an easier choice, the reality is
different. Young people tend to be unfamiliar with their own strengths and weaknesses, and thus
their selection of career path is often not the right one and not corresponding to the personal traits,
biological, anatomical, and emotional capabilities and desires. Career counseling might be usefu l
but only when addressed in a timely manner. Young people are rarely entitled to such advising
which usually appears only when the career starts. Among the opportunities for young people to
reflect on their opportunities based on personalization is through mentoring.
Mentoring has been known for hundreds of years as a way of transferring knowledge and
experience from one generation to another. And yet, we live in times when the transfer is reversed
or rather mutual.
This article aims to address the link between personal development, career orientation and
mentoring.

Keywords:personal development, career orientation, mentoring, mentoring programs

Резюме
Дигитализирането на процесите през 2leu век разкрива много кариерни направления и
разнообразие от възможности за младите хора. Образованието и работата вече не са
каквото са били, нито пък младежите, които преминават през етапите на личностно
развитие и кариерна ориентация. Въпреки че наличието на информация предполага полесен избор, реалността е различна. Младите хора са незапознати със собствените си
силни и слаби страни, и следователно изборът им на кариерен път често не е правилният
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и не кореспондира на индивидуалните характеристики, на биологичните, анатомични и
емоционални възможности и желания. Кариерното консултиране е полезно, но само
когато е направено навреме. Младите хора рядко имат право на такова консултиране,
защото то се появява като възможност едва, когато кариерата започне. Един от
начините за разглеждане на възможностите на база личностен подход, е чрез
менторство.Менторството е познато отдавна като начин за трансфериране на знание и
опит от едно поколение на друго. И все пак обаче, живеем във времена, в които
трансферът е обратен или по-скоро взаимен.
Тази статия цели да разгледа връзката между личностното развитие, кариерната
ориентация и менторството.
Ключови дум и: личностно развитие, кариерна ориентация, менторство, менторски програми

Introduction

The term personal development has been discussed in numerous articles, academic publication s and
books. Therefore, this paper will not deal with the exploration of the terminological terms but will use
the following definition published by several academic researchers: Personal Development is
the conscious pursuit of personal growth by expanding self-awareness and knowledge and improving
personal skills. The part which is of interest to the analysis of the author of this article is "expanding
self-awareness"’. As it was mentioned earlier, self-awareness of one's personal strengths and
weaknesses, personality traits, and capabilities, allows for better alignment of the set of the career
choice, and therefore, better results, fulfilment, capacity building, success and satisfaction of the
individual.
Most of personal development related to career orientation or career development, analyses the
link between personality traits and career success because of, not as a process to, to begin with.
Career orientation would serve much better the individual when done prior to the career
beginning, even prior to the career selection.

The process of mentoring has indisputably proven its significance with respect to both personal and
professional advancement of individuals. The effectiveness of mentoring programs and the success of
mentoring relationships is rooted in the unique amalgam of diverse techniques and tools which
provide essential guidance, support and knowledge proliferation and propel the impetus for hastened
skill enhancement and self-actualization.
The transformative nature of mentoring defined by long-term effectiveness and an emphasis on both
personal and career development, transforms it into a powerful instrument for the progress of younger
individuals both in terms of professional growth and personal skill enhancement.
The concepts of career orientation and personal development

Career orientation is a definitive process in an individual's life, comprised of various activities aiming
at the facilitated dissemination of information on educational and employment options. What is more,
career guidance is considered a specialized activity of high expertise, as it is directed towards assisting
young individuals to fully understand the complex personal plethora of goals, aspirations,
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competencies and distinctive traits, which aid them to make informed decisions and connect them to
available training and employment opportunities (Prelovsky,2009). In addition, career orientation and
counseling is perceived as a widely encompassing process which goes well beyond the initial choice
of educational institution or profession but has a greater impact on both lifelong professional and
personal development, thus contributing to stronger economies defined by more productive and
capable labour force. In accordance with the complex nature of the process and its specificities, six
categories can be distinguished with respect to the different career orientation activities:

•inform ation on occupations, skills and career pathways
•the foundation of career orientation

•received in educational institutions by professors and psychologists
•gives individuals know ledge and skills and helps them perceive their true values and
contributions to society
•assists individuals to com prehend their own aspiratons and aim s and to reveal their true
identity
•initial career planning activities and tasks (com petencies assessm ent, career research, initial
em ploym ent plan )
•define im m ediate em ploym ent goals
•engage in job training and acquire relevant skills

•organization and placem ent of individuals in vacant job positions
•comm only achieved through job fairs

•support for career advancem ent and job m aintenance
•additional opportunities for professional education

Figure 1: Career orientation activities

For the purpose of effective career orientation and personal development for the youth, the first three
activities should be outlined as essential to the success of the professional guidance process. In order
for youngsters to fully realize their potential and be able to make informed and reasonable career
choices, career orientation should commence at the early stages of their personal development.
Following this rationale, young individuals will have the opportunity to identify their personal
strengths and weaknesses in terms of character, skills and abilities and will further distinguish between
the benefits and pitfalls of their own personality traits and peculiarities.
Another major argument in favour of the idea of early-stage career orientation is the fact that research
provides indisputable evidence about the correlation between differences in personality traits and the
choice of major life goals. According to the extensive research conducted by Roberts and Robins
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(2012), there is a significant link existent between the famous Big Five personality traits scale
(Openness to experience; Conscientiousness;Extraversion;Agreeableness;Neuroticism) and personal
dispositions about life goals and career aspirations. The evidence supports the postulations of the
Socioanalytic perspective, stating that individuals select life roles that reinforce their identities. Due to
this reason, it is extremely important that individuals develop their self-awareness from the early
stages of their life, so that they are capable of structuring their own life path and career preferences in
the most optimal and effective manner. In order to provide youngsters with the opportunity to develop
their potential for personal realization and career advancement in a genuinely successful way,
mentoring is introduced as the most effective tool for this purpose. The personalized approach of
mentoring relationships that is built on solid grounds of mentor-mentee transfer of knowledge,
experience and insight, presents the unique possibility to not only contribute to the young individual’s
wisdom creation and potential career orientation, but to assist him or her in the complex path towards
self-awareness and self-actualization.
The following section will further elaborate on the role and significance of Youth Mentoring Programs
with regards to the personal development and career guidance of young people.

Youth Mentoring Programs

The development of mentoring programs always follows a predefined structure, which further
facilitates the clarification of objectives and setting of priorities throughout the process. In general,one
of the main strategic objectives is to clearly and precisely identify the specific needs of the particular
target group and to consequently develop effective solution strategies in order to meet those needs
(Koleva, 2015). In the case of mentoring programs devised for the broad target group of the “youth”including high schoolers, university students and young graduates, it is pivotal to prioritize and
address efficiently the needs for personal development and career orientation of youngsters.
Youth is best defined as a transitional period from dependence towards independence, greater
responsibility and awareness as an adult (United Nations, 1981). In addition, this is the period when
individuals are most volatile, as they are experiencing the passage from childhood to adulthood, which
is strongly defined by uncertainty, varying expectations and lack of full self-awareness. Due to these
reasons, mentoring is perceived as the most effective instrument towards professional identification
and personal advancement of young individuals. As it was explained in greater details in the book
“Mentoring: Process, Guidelines and Programs” by Dr.Koleva, mentoring programs aid youngsters to
become more self-reliant and self-consistent by further developing the mentees’ planning and
organizing skills and encouraging them to develop resilience, responsibility and prudence with respect
to their own career advancement and personal growth.
What is more, an extremely important element of this research is to place an emphasis on the
significance of mentoring as a process of mentees’ self-actualization. Mentoring programmes are no
longer following a narrow focus which addresses only emotional, behavioral and social issues (Herrera
et al, 2013), but are rather directed towards the full capability identification and realization by
youngsters. By creating and implementing a brand new methodology based on complex psychological,
physiological and neuroscience techniques and practices, the revised youth mentoring programmes
will be particularly helpful in identifying the positive and negative traits of young individuals and will
guide them in the process of self-realization in terms of both individual growth and career path
orientation.
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Figure 2: Characteristics of an Effective Youth Mentoring Programme
Academic Mentoring Programs

Some of the most effective mentoring programs are initiated in the academic realm. The rationale
behind academic mentoring is to encourage and support the professional advancement of young
individuals who are in the early stages of their careers or are in the process of choosing their desired
professional path. The effectiveness of the academic mentoring programs relies heavily on the
structured approach to pairing students with faculty members who match the needs and interests of the
mentees, thus leading to the creation of trusting relationships which contribute to increased
productivity, self-awareness and self-confidence of young mentees. In addition to that, academic
mentoring programmes focus on empowering the mentees to take responsibility of their own learning,
actions and choices concerning their career development and personal growth. As a result, mentoring
programs implemented in the academia have an indisputable impact on the development of students
and their enhanced career orientation, as they provide an effective link between academia and business
and create a more motivated and aware work force.
Many renowned universities and colleges have successfully implemented mentoring programs in their
institutions as a valuable tool to attract, retain and develop the potential of the best students in society.
One excellent case of well-designed and developed mentoring programme is the University of
Sheffield Tutoring Program, which has a primary aim of assisting students with advice and
information on their university career and desired professional development. Although mentors in this
program generally monitor the academic progress of their students, the mentors place a substantial part
of their efforts towards supporting and guiding mentees in the process of enhanced self-awareness and
self-realization related to their career choices and personal endeavors (The University of Sheffield,
2015). Another successful example of academic mentoring programmes is the Xavier University
Mentoring Program, whose rationale is based on connecting students with active practitioners and
career experts, who in turn prepare the mentees to make more informed and prudent career decisions
and to develop their teamwork and leadership skills more effectively (Xavier University, 2015). Since
the commencement of the program, 2500 students have been connected with professionals from over
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560 organizations, thus preparing the mentees for a more practical application of their knowledge and
skills acquired in class. In summary, academic mentoring programs are a powerful instrument for
personal development and career orientation of young individuals, as it provides them with the unique
opportunity to strengthen their self-perception and discover their strengths and weaknesses in their
pursuit of personal and professional progress.
Digital Mentoring Programs

In accordance with the specific needs, preferences and lifestyle patterns of young individuals, the
implementation of mentoring programs has also evolved to include additional elements which
facilitate the communication and openness of mentees. In order to address youngsters’ various needs
and issues, mentoring programs currently include web-based platforms and mobile applications which
are aimed at eliminating boundaries and making the mentor-mentee communication more effective
and more active (Wong and Premkumar, 2007). Digital mentoring programmes are characterized by
high levels of dynamism, flexibility and absence of time and physical space constraints and are useful
for creating a smart and innovative career orientation environment (Koleva, 2015). In addition, some
of the numerous benefits of digital mentoring programmes are related to the broad range of services
and functionalities of learning and networking among academics, students and professionals in a
virtual reality. As a result of these factors, digital mentoring facilitates the mentees’ transition from
academic to professional life while also complying with the current market trends of the rapidly
changing environment.
The essence of digital mentoring and the methodology used is a blend of standard mentoring
techniques (including the matching process of mentors and mentees from both business and academia
with the general purpose of personal and career development counselling and knowledge sharing) and
innovative features and applications ( aiming at a more dynamic and accessible nature of the
mentoring programmes). There are several successful examples of digital mentoring platforms whose
target is young individuals in pursuit of their career path and personal growth. One of the popular
online mentoring programs is the platform “mentomet.org”, which is designed to match younger
individuals with professionals who take up the role of mentors and provide valuable support and
guidance to their young mentees. In addition, both mentors and mentees in this program avail of
diverse digital tools, as virtual platforms and online chat interface, which further enhance the
mentoring process by facilitating communication channels and establishing secure and open
interactions (MentorNet, 2015). Another successful digital mentoring program with a distinct focus on
empowering young individuals to develop their capabilities and identify their greatest strengths, is the
“SHIELD” mentoring program. By introducing a broad range of digital tools ( online trainings and
webinars), the program encourages youngsters to reach optimal levels in terms of their personal
growth and career orientation efforts (SHIELD, 2015).
In general, digital mentoring programs will be an indispensable part of the future mentoring practices,
especially those whose target group is young individuals. As a consequence of the aforementioned
fact, combining the currently developed mentoring methodology for the youth, whose main
characteristics and functions were presented in this paper, with the development of an integrated
digital tool and mobile application, would be an effective approach towards disseminating knowledge
and diverse information to youngsters.
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DYNAMIC EFFECTS OF EUROPEAN UNION
AND CUSTOMS UNION PRACTICES
ON TURKEY AND BULGARIA
Mehmet Koc

ДИНАМИЧНИ ЕФЕКТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРАКТИКИ
НА МИТНИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
ВЪРХУ ТУРЦИЯ И ЪЪЛГАРИЯ
Мехмет Коч
Abstract
Joining a customs union such as the European Union brings a lot of benefits to its members in both
short and long term and is followed by an array of static and dynamic effects on the economy. The
aim of the current paper is the so-called dynamic economic effects of the customs union practices
related to Turkey and Bulgaria to be examined.

Key words: customs union, dynamic effects, competitiveness, economies of scale, external
economies, technological advancement

Резюме
Присъединяването към един митнически съюз, какъвто е Европейския съюз принася
редица ползи на неговите членове както в краткосрочен, така и в дългосрочен план,
следвани от редица статични и динамични ефекти върху икономиките на отделните
държави.
Цел на статията е да бъдат разгледани т. нар. динамични икономически ефекти за
Турция и България от присъединяването им към митническия съюз в рамките на ЕС.
Ключови думи: митнически съюз, динамични ефекти, конкурентоспособност, икономии от
мащаба, външни икономии, технологичен напредък 1

1. Introduction
Countries aspire to become members of the European Union (EU), an important force
in our day, to benefit from the advantages it brings. Bulgaria has become a member of EU in
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this sense in 2007. However, Turkey could not become a member since 1950's. Besides,
Turkey has entered into customs union process with EU. Customs union has been put into
effect in 1996. As a result, EU customs union has introduced some effects on Bulgaria and
Turkey. These will be discussed below.
2.

Effects of European Union and Customs Union practices on Turkey and Bulgaria
By removal of protectionism according to Customs Unions Theory, short term static
and long term dynamic effects occur in the member states economies. Customs unions are
expected to increase the commerce between states in the short term. While in the long term,
increased competitiveness and restructuring effects are in question. The first of these effects
occurs at the moment of realizing the union and is easy to calculate. However, long term
effects mostly can't be calculated due to requiring dynamic analysis and external conditions
can change. However, the benefits expected from customs union are from more effective
distribution of resources within the framework of long term restructuring effects rather than
short term effects (Kiziltan, Ersungur & Polat, 2008: 84).
With the Customs Union (CU) agreement Turkey made with EU, the restrictions for
the commerce in the Union have been removed significantly and a common customs tariff
was started to be used against third countries. As a result, static and dynamic effects of CU on
Turkey's economy have been observed (Kayihan & Yildiz, 2009: 729).
In the current paper, the dynamic effects of EU-Customs Union practices will be
examined, specific to Turkey and Bulgaria. Dynamic effects will be explained as
competitiveness, economies of scale, external economies, technological advancement and
investment promotions.
The dynamic effects of customs unions are structural changes in the economy and
sectors caused by market integration in middle and long term. It is stronger and more
persistent with these qualities compared to static effects (Atmaca, 1995: 26).
Customs Union has a meaning of transition to big market from small market. For this
reason, economies can obtain the advantages of the big market. The advantages brought by
the big market are called dynamic effects of Customs Union. Dynamic effects of the Customs
Union means the occurring of internal and external economies as a result of market growth,
use of more advanced technology, increase in expertise and decreasing, even disappearing of
uncertainty for investors (Hatipler, 2012: 5).
2.1. Effects of Competition
The first one to suggest effects of competition of customs union was the economist
Scitovsky. Later, Balassa has contributed to this effect in 1961. Balassa has explained that
customs unions would decrease the market power of national monopolies or cause price or
non-price competition to increase by removing means of agreement under oligapolistic market
structure. Both economists have claimed that because of the foreign companies' fear of
entering into the market, local companies would lower their prices to competitive level. But,
there are also those who defend that local monopolies would gain power and international
cartels would emerge by establishment of customs unions. According to them, economic
integrations (such as EU) contribute to the monopolistic capitalism to take root. Tinbergen
(1954) does not accept that customs unions increase the level of monopolization directly.
However, he defends that instead of customs union's indirect competition effects, direct
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measures to be taken for the purpose of increasing competition are more effective (Karluk,
2009: 187).
The competition effect brought into open on the member state economies can be
examined by dividing into two. These are the effect on the competition environment in the
domestic market of member state and the effect on the competitive capacity of member state
in international markets. According to customs union theory, one of the most important
benefits provided by customs union membership is brought into open on competition
environment. As a result of removal of customs tariffs and practicing of common customs
tariff with customs union, while the entrance conditions to the market of member state are
getting better, member state's entrance conditions to union market also get better. Liberalized
entrance conditions to market is sufficient to increase the competition and the increased
competition in domestic markets forces the companies not working efficiently to leave their
current sector and shifts them to the areas they are efficient. But, the theory does not have a
certain projection on how the international market competitive capacity of the state that joins
the union will be affected from this integration. For example, while the polarization theory, in
the example of customs union between developed countries and a developing county, have the
prediction that a developing country's competitive capacity will have negative impact, the
competitive capacity of the developing country is predicted to increase in at least capital
intensive goods and advanced technology products via trade with increased catching paradigm
(Vergil & Yildirim, 2006: 1-2).
Considering the changes made to Turkish legislation in competition area post
Customs Union, it can be said that Customs Union, increasing the production quality of
Turkish industry in national and international level by taking maximum benefit of end user as
a prerequisite, forms a framework to necessary works towards increasing competitive
capacity. Besides, to relevant institutions of public level and Turkish industrialist, it can be
pointed out that it gains momentum for immediately starting works towards this direction and
cause a change of mindset towards production quality and consumer satisfaction being the key
determinants of profit (£ak & £ak, 2007: 40).
As a result of Customs Union Agreement, while Turkey was applying European
Union's common customs union tariffs to third worlds, Far East Countries such as China and
India, competitors of Turkey in many sectors, use the advantage of being exempt from this
tariff and increased their competitive capacity against Turkey (E§iyok, 2012).
In the study conducted by Vergil and Yildirim, "Effects of EU-Turkey Customs
Union over Turkey's Competitive Capacity", the findings are as follows: While reaching the
results of Turkey-EU customs union's positive effect on competitive capacity for Turkey's
both in advanced technology products and in hard to copy products accordingly with catching
paradigm, also the results of the negative effects on the competitive capacity for capital
intensive products and intermediate technology products that support polarization theory
predictions (Vergil & Yil, 2006: 16).
In the study of Tiirker's "Turkey's Foreign Trade Competitive Capacity Post-Customs
Union"; 15 countries which were full members of EU before 1996 were compared to Turkey.
During customs union process, the change in Turkey's competitive capacity was compared to
the changes in the competitive capacities of these countries in the same period. In this
comparison, the competitive capacities of sectors included in the Standard Industrial Product
141

Grouping were measured by using Revealed Comparative Advantages method. The effect of
the customs union to Turkey's competitive capacity, while providing a lower compatitive
capacity to some product groups, is generally considered as not increasing the competitive
capacity of Turkey. Because, a lower competitive capacity indexes emerged in many sectors
after the customs union (Tiirker, 2009: 299-300).
Customs union not contributing significantly to Turkey's competitive capacity means
Turkey is gradually becoming an open market. In all the sectors losing their competitive
capacity, more production decrease will happen and correspondingly, income and
employment will also decrease. For this reason, Turkey should hasten the efforts to increase
its competitive capacity. In this context, R&D, product development, innovation processes
should be prioritized (Tiirker, 2009: 300).
2.2. Economies of Scale Effect
CU will provide the manufacturers to produce for a bigger market. In other words,
CU's making the locally produced goods entering union markets easier will cause local
companies to use their unutilized capacities or go for capacity increase. Two advantages of
economies of scale can be mentioned. The first is the decreases caused by growing company
and industry scale. The second is expected on product range. Due to market being narrow,
product range will also be small. While the CU is enlarging market volume, companies will
increase their scale and product ranges. Thus, production efficiency increases will occur
(Yildinm & Dura, 2007: 147).
2.3. External Economies Effect
External economy can be defined as the positive or negative effects made by a
manufacturer or a consumer on the production or consumption function of another
manufacturer or a consumer. Suggested for the first time by A. Marshall, the external
economies concept is used to explain increased returns while examining the production costs
of companies in the industry (£ak & £ak, 2007: 17).
Depending on changes in supply and demand conditions, external economies can be
gathered under two groups. In external economies depending on supply conditions, a
company lowers its costs due to progress in the production technique and provides the
manufactured product to other companies in lower price. In external economies depending on
demand conditions, production increase in the first industry causes the income-demand spiral.
This effect implies that the sectors not included in the customs union may also be affected by
this integration in the customs union where some sectors are included. Efficiency and product
quality of some companies increase as a result of economies of scale, competition and
technological advancement effects. Other companies receiving input from these companies
obtain cheaper and more quality inputs. Thus, the general performance of the economy
increases (Temiz, 2009: 126).
2.4. Technological Advancement Effect
By establishment of Customs Union, technological advancement in economy is
promoted. According to Scitovsky (1958), because monopolistic and oligopolistic companies
avoid uncertainty, they would want maintain their status in the customs union and take
advantage of new inventions. Increase of competition will increase the efforts of monopolistic
and oligopolistic companies on making new inventions and trigger technological
advancement. Also, as a result of increase in competition, research and development expenses
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will be increased for development of new products and production techniques. Balassa
(1961), points out that large scale companies make more research and development expenses,
so the increase in scale of companies after the customs union will also cause an increase in
research and development expenses. Also, customs union provides spreading of technological
knowledge and technological processes developed in other member states by allowing
manufacturers to meet new products (Karluk, 2009: 287).
It was expected of Turkey to develop in technological way by entering an
industrialized market Post-CU. However, in 2005, it is observed that Turkey still maintains its
labor-intensive structure. Because, the presence of cheap and unrecorded employment in
SMSE's which realizes a large portion of production and weakness of financial structures
prevents use of high-cost technology. A large portion of exportation consists of textile and
apparel products and food products where labor-intensive and relatively old technology is
used (Gokdemir & Karaman, 2008: 289).
A significant reason for Turkey's foreign trade deficit is due to the fact that we
haven't reached a technologically required level. The high technology parts of a television or
an automobile manufactured in Turkey and exported to EU countries are imported from
abroad, especially Far East and Asia countries. This, in turn, causes the decrease in additional
value of exportation and pumps importation numbers. Most important reasons for falling
behind in technology are not giving due consideration to R&D investment and activities in
public, universities and private sector and seeing R&D investments as "unnecessary" and
"superfluous" expenses. There may not be anything to do in terms of importing materials like
petroleum and natural gas. But keeping up with the times in technology is possible by
cooperation and investment of government, universities and private sector. It is very difficult
to deal with countries like China and India where the cheap labor is present in labor-intensive
sectors. The labor in these countries is quite cheap and working conditions are quite hard. The
only way to completely close the foreign trade deficit of our country is giving due importance
to R&D and technology and decreasing importing of technological intermediate products as
much as possible (Antalya EU Information Center).
2.5. Incentive Effect of Investments
It is expected for the increase to happen in foreign capital investments to come from
the countries outside the union due to CU. The reasons of countries outside the union
investing to countries forming the union can be listed as giving assurance to investors on
tariffs not be increased again in the CU, the trade deviation caused by customs unions
decreasing the importation made by union members from outside world, trade increase
between union members attracting the investors who are outside the union, increase of
economic stability and efficiency within union, demand to use the production factors within
union encouraging foreign investors by increasing of employment, income and capital
marginal effectiveness (Temiz, 2009: 127).
Turkey is an attractive investment spot for union member states as well as third
countries due to its young, dynamic and unsaturated market and geographical location which
provides connection with Middle East, Black sea and Asia (Seymen, 71).
It is expected for the investments to increase in conjunction with expansion of market
volume and source effectiveness. Foreign capital, which is expected to enter into the country
post-Customs Union, plays a huge role. However, not being able to establish a stabile market
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organization will cause the foreign capital which is always looking for a safe environment to
remain limited post-Customs Union despite cheap labor (Yiiceol, 1999: 142).
It had been presumed that Turkey's entrance to CU will remove some political and
economic uncertainties, increase the environment of trust and thus, a substantial increase in
foreign capital investments. Following Turkey's entrance to CU, an increase in foreign capital
inflow has happened. However, a large portion of this was in the form of short term capital,
which is called hot money. Long term capital movements are towards privatization and
purchasing of current businesses rather than new investments. The contribution of short term
capital to the economy of the country is much-discussed. Because, there are serious findings
towards short term capital movements causing instability over the economies of the countries
and increasing economic crisis in the process of globalization. Thus, big economic crises have
happened in Turkey in 1999, 2001 and 2008 post-CU. Consequently, capital inflow has
happened on a limited scale (Kayihan & Yildiz, 2009: 736).
The expectations concerning the increase of foreign capital investments post-CU was
not realized. This situation is mainly resulting from Turkey's inability to provide safe market
conditions to investors, which itself couldn't ensure an economic and political stability
(Seymen, 71).
To compare Turkey and Bulgaria, it is useful to look into Bulgaria's investment
environment. In this respect, elements positively and negatively affecting investments in
Bulgaria will be examined.
Elements
positively
affecting
the
investments
are
the
following
(www.ekonomi.gov.tr, 2015: 75):
• Bulgaria is a member of EU, NATO and WTO.
• Because Bulgaria is a member of EU, products, services, capital and people have the
right to free circulation.
• Bulgaria has a role of "bridge" or "gateway" in products of Turkish companies into
EU markets.
• Turkish companies can take advantage of EU funds in Bulgaria.
• The rate of exchange for Bulgarian Leva (BGN) Euro is 1,95583.
• Bulgaria is in an important logistic location as it is located in the middle of Balkans
and five Pan-European corridors pass over it. The country has four airports, two main seaports
and many ports over river Danube.
• The lowest corporate tax in the European Union is in Bulgaria: 10%. The regions
with highest unemployment rate are exempt from corporate tax. Income tax is also at 10%.
• VAT exemption for two years for the equipment importation in investment projects
over 5 million Euros and creating employment to 50 people.
• Period of redemption for computer and new manufacturing machines is 2 years.
• Labor cost in Bulgaria is one of the lowest in Middle and Eastern Europe countries.
• Electricity price is significantly lower than Europe average.
• 53 universities and 541 high schools are active in Bulgaria. Each year, 60 thousand
students graduate from the universities in the country. University graduates constitute 25% of
the population.
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• 60% of the population at prime-age (25-64) knows at least one foreign language,
80% are at high school and above education level. 7% of the active workforce is engineers.
• 94% of the schools have access to internet.
The factors negatively affecting the investments and business making environment in
Bulgaria are listed as high unemployment rate, low labor productivity, insufficiency in
attracting competent workforce, young population migrating to European countries,
corruption, bureaucratic inefficiency, financial difficulties, political instability in the recent
years, limited R&D activities, problems in ruling, no transparency in government policies,
decrease of trust to politicians (www.ekonomi.gov.tr, 2015: 76).
3. Conclusion
When considering the effects for a certain economy from entering a customs union, in
particular the EU, dynamic effects for it need to be carefully considered and analyzed. The
comparison between the effects for Turkey and Bulgaria shows a number of specificities, as
long as manifestations are concerned. This is logical, since the two countries have significant
differences in terms of structure of the economies, size and demand and supply patterns. Yet
there are certain similarities which come to prove that there are specific repeating patterns for
all economies entering CU.
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НАВЛИЗАНЕТО НА ТЕЛЕКОМ КОМПАНИИТЕ И
ТРАНСФОРМАЦИИТЕ НА ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ НА
РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ПАЗАРИ

Александър Николов

TELECOMS PENETRATION IN THE EMERGING MARKETS
AND THE FINANCIAL SERVICES TRANSFORMATION
Alexander Nikolov

Резюме
Финансовите услуги са кръвоносната система на всяка една икономика, посредством
която домакинствата и бизнесът получават възможността да спестяват, инвестират и
предпазят себе си от различни видове рискове. Днес болшинвството от тях в
развиващите се пазари нямат достъп до дори базисни спестовни и кредитни продукти,
поради което икономическия растеж е застрашен, а бедността - продължаваща.
Дигиталните технологии, имат потенциала да разрешат този проблем, катализирайки
достъпа до необходимите финансови инструменти. Това ще отключи огромни ползи за
обществата, ще повиши продуктивността и инвестициите в съответните региони.
Ключови думи: Финансови услуги, телеком пазар, мобилен телефон, дигитални услуги,
инвестиции, кредитни инструменти, спестовни инструменти

Abstract
Financial services are the lifeblood of an economy, enabling households and businesses to save,
invest and protect themselves against risks. Yet in many emerging economics today, the majority of
individuals and small businesses lack access to eve basic savings and credit products which hinders
economic growth and perpetuates poverty. Digital technologies have the potential to resole this
problem, being the catalyst to larger access to the neded financial instruments. This will unleash
large gains in productivity and investment in the relerated emerging regions.
Key words: Financial services, telecom, smart phone, digital services, investments, credit services,
savings
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1. Въведение
Добре функциониращ сектор на финансови услуги е критично условие за
икономическото здраве на всяка държава. Такъв сектор позволява на населението да
спестява и да се подсигури срещу неочаквани събития, също така дава възможност на
предприемаческия дух и бизнесът да инвестира в нови и продуктивни бизнеси и да
управлява собствените си процеси, доставки и ефективност.
Всички тези основи на здравословния и устойчив икономически напредък не
присъстват (или поне не в пълна степен) в развиващите се пазари. Населението няма
този достъп до финансови услуги, като до момента в повечето зони той е дори под
"санитарния" минимум. Два милиарда души, или 45% 'от пълнолетното население на
тези пазари не притежават дори основна банкова сметка или дори такава във финансова
институция или компания, даваща възможност за мобилни трансакции. В допълнение
над 200 милиона предприятия от ниския сегмент, или половината от всички бизнес
структури в тези зони, нямат достъп до необходимия капиталов и кредитен ресурс,
който да подпомогне тяхното развитие. Проблемът с липсата на достъп до финансовия
пазар е далеч отвъд най-бедните прослойки на населението. Основен дял от средната
класа също среща тежки трудности, неефективности във финансовото обслужване,
ирационално високи такси и цена на капитала, ограничен спектър на ползваните
услуги. Недостатъците индиректно се репликират в цялото население, основно през
административния апарат.
2. Разплащанията с реална наличност - единствена алтернатива в
развиващите се пазари
Високата част от трансакциите все още са на база реална наличност (кеш), над 93%
в развиващите се пазари, като за сравнение в напредналите икономики това
съотношение е в рамките на 50%. В екстремалните стойности този процент достига
99%, основно в Индия, Етиопия, Пакистан. В тези пазари огромни разходи, като такива
за закупуване на недвижими собственост и дълготрайни активи също се извършва с
налични пари. Това води до значителни рискове, както за продавачите така и за
купувачите, както и за поддържане на значителен част от икономиката в сивата зона.
Учудващо, въпреки икономическия бум през последното десетилетие дори и в Китай
тази тенденция е все още валидна, като над 93% от трансакциите все още са в кеш. Все
пак трендът е в позитивна посока, но и тези данни потвърждават, че има огромна ниша,
която през следващите години може да бъде запълнена и да създаде позитивни ефекти
за всички участници в процеса. Посочените факти потвърждават, че нуждите от
финансово обслужване в развитите пазари не са посрещнати. Огромна част от
населението въобще не присъства в този пазар. Ограниченията се наблюдават изцяло1
1 World Bank Global Findex database, 2014
2 World Bank Global Findex database, 2014
3 World Bank Global Findex database, 2014; World Bank Enterprise Survey 2016; IMF International Financial
Statistics. 2016
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сред жените, сред хората, живеещи в селски, бедни райони, както и в територии,
отдалечени от градовете. За да се оцени ефектът е необходимо да се вземат под
внимание не само директните разходи (в сравнение с развитите икономики), но и
индиректните, алтернативни разходи за пропуснатите ползи и забавения ръст. В
развитите икономики едва 5% от населението не ползва банкови сметки и съответно
остава извън финансовия пазар. В растящите пазари това съотношение е 9 пъти повисоко, достигайки 45%.

Фиг. 1. Достъп до банкови услуги в различните пазари
Източник: Global Findex Database 2014, Worldbank
Ако се направи по-детайлен анализ в структурата на тези съотношения се
наблюдават екстермни стойности при по-бедното население. 60% от попадащите в
горните сегменти от потребителите разполагат с банкова сметка, докато този процент
спада до 46% при потребителите с най-ниски доходи. При сравнението на градски със
селски райони съотношението е приблизително същото - 61% спрямо 48%. Мъжете
също са по-добре представени в пазара - 59% спрямо 50% при жените, по данни на
Световната банка. Анализите за реално представяне и участие във финансовия пазар
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навлизат в допълнителни детайли, като в допълнение на липсващата част от
населението в този сегмент се изследва и реално активното от частта, която притежава
поне базисна сметка в банка или финансова институция. В резултат към момента от
общото наблюдавано количество трансакции едва 3% се извършват на дигитална база.
Едва 10% от населението заема пари от финансови институции, като процентът който
използват кредитни карти или основни кредитни продукти, е също под 10%-товата
граница. В Пакистан, държава с население от 120 милиона души, едва 70 000 са текущо
и официално обслужваните ипотеки. В обобщение, средното ниво на дълг спрямо БВП
в развиващите се пазари е 24%, като тази стойност е три пъти по-ниска от средната за
напредналите икономики. Тази тенденция е още по-изострена при изследването на
стойностите за частния сектор и малкия и микро-бизнес, който е най-важният двигател
на бъдещия икономически растеж.
Част от причините за ограничения достъп до тези услуги са и усложнения достъп до
физически клон на банкова или финансова институция. Населението живеещо в селски
райони са типично по-ниско представени или изцяло отсъстват от финансовия пазар.
Най-явен е примерът с Етиопия, тъй като 80% от населението живее в селски райони.
Едва 22% от пълнолетното население има официален банков продукт, в това число и
сметка. В Индия, също поради географски причини и неразвита пътна инфраструктура,
на голяма част от населението отнема часове да се достигне клон на финансова
институция. Общата неефективност за населението включва разходите за транспорт,
загубата на време в работен ден, както и по-високите разходи при извършване на
базисни операции, като депозит, теглене на наличност или трансфери по сметка. Само в
Индия, поради огромното население, общата загуба на стойност се изчислява на над 2
милиарда долара годишно4. Причините жените да са с по-висок дял в необслужваното
финансово население не е само поради социалните и културни различия в развиващите
се икономики. Към тези причини трябва да се добавят и липсата на достатъчно анализи
и продукти от компаниите, предлагащи тези услуги, насочени към жени и отговарящи
на техния профил. Въпреки, че жените са с по-ограничени възможности да пътуват,
както и с по-нисък достъп до дигитални технологии, потенциалът, с който разполага
този сегмент, ако бъде адресиран правилно, е огромен. С разработване на подобни
продукти ще се посрещне и подпомогне решаването на един глобален проблем равнопоставеността на половете в световен мащаб. Поради липсата на адекватни
4 Bank Administration Institute (BAI) Banking Services 2015; Fighting Poverty, profitability, Bill and Melinda
Gates Foundation 2013
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услуги и улеснен достъп до тези институции, по-голяма част от населението е
принудено да спестява в реални наличности, като пари, злато и други ценности. Освен с
рязкото повишаване на рисковете от битови престъпления това води и до загубен
доход, под формата на лихва и изграждане на кредитна история, необходима за улеснен
достъп до ресурси в бъдещи периоди. Липсата на такава води до използване на
неформални

източници

на

финансиране

-

приятели,

семейство,

нелегални

кредитодатели, които са често в пъти по-скъпи от официалните източници.

3. Достъп до дигитални финансови услуги и ефектите върху икономиката
Без сигурни и ефективни начини за спестяване, населението е с ограничени
възможности за бъдещи инвестиции, което разрушава дългосрочната тенденция за
предвидим приход през годините, както и възможности за решаване и посрещане на
тежки периоди и шокове, свързани със заболявания или природни бедствия, характерни
в наблюдаваните пазари. Тези тенденции се наблюдават и ако се разгледа структурата
на приходите и разходите на местното население на месечна база. В почти всички
пазари най-бедното население е с неравномерни приходи през различните периоди от
годината, поради заетостта си в земеделския сектор или друг сегмент, с ясна сезонна
зависимост. Ниският и неравномерен приход води често до социални шокове, както и
до тежки рискове, свързани с климатични отклонения и влошени добиви в земеделския
сектор. Подобни рискове могат по-лесно да бъдат управлявани и ефектите ограничени,
ако бъдат по-широко разпространени инструменти за краткосрочно спестяване и
кредитни линии за периодите с по-ниски приходи.
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savings accounts and credit lines can help to smooth income and expenses,
which are typically lumpy and not well matched
Average variation in sample household operational Income
and expenses over one year, 2014-151
$, constant 2014 exchange rate

----- Income2
___
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| Period with
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1 uctuation and 8 months
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Фиг. 2. Флуктуащт в приходите и разходите и нуждата от спестовни и кредитни
продукти в развивагците се пазари

Източник: Bank Administration Institute, Banking Services 2015
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Share of digital payments—global aggregate

Share of digital payments—by country
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Фиг. 3. Достъп до дигитални разплащания в различните пазари
Източник: GSMA 2016, MGI Financial Assets database, 2015
Както е видно от графиката, разходите също не са равномерно разпределени.
Тенденцията за силна корелация между месеците с високи приходи и високи разходи
показва, че поведението на потребителите е адаптирано спрямо това кога те разполагат
с налични ресурси, но това значително влошава ефективността, тъй като разходите не
се извършват, когато е необходимо и най-полезно, а когато е възможно. Подходящи
услуги, с ниски съпътстващи разходи, могат да помогнат на домакинствата с ниски
доходи да спестяват в периоди с приходи над средните им разходи, като успоредно с
това да имат възможност на нормално потребление в периодите с ограничени приходи.
Добивите и съответно бъдещите им приходи от дейността ще бъдат значително
оптимизирани, с оглед на възможността за инвестиране, когато са периодите на
засяване в земеделската индустрия.
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Накратко, липсата на финансови услуги е фактор, който задържа бедността в
ниските прослойки на населението, ограничавайки възможността за инвестиции в
техните ферми, малки бизнеси и дори образованието на техните деца. Също така, това
ограничава средната класа до достигане на нови пазари и разрастване на тяхната
активност, което директно поставя спирачка върху икономическия растеж. Кредитната
пропаст между ресурса, който бизнесът в тези региони може да поеме и този, с който
към момента те разполагат, се изчислява на 2.25 трилиона долара. Този недостиг се
акумулира от бизнеси с различни мащаби, във всички развиващи се пазари. С най-висок
принос в тази сума са Китай, където 51 милиона бизнес единици имат комбиниран
недостиг в размер на 340 млрд. долара. Следващата държава със значителен принос е
Бразилия, в която 8 млн. бизнеса се нуждаят от 237 млрд. Поради изостаналостта си и
ниският брутен вътрешен продукт на глава от населението в Индия са идентифицирани
над 23 млн. структури от частния сектор, като необходимостта от финансиране е едва
140 млрд. долара. Освен с директните ефекти, които ще бъдат абсорбирани от бизнес
сегмента, ще има и значителни добавени ползи. Към момента, поради високото
съотношение на кешовите трансакции, се срещат доста усложнени процеси, както и
значително оскъпяване. Поради спецификите на бизнесите се поддържа постоянна
реална наличност, която трябва да се съобрази и с евентуална сезонност на дейността.
Това значително повишава рисковете от кражби и дори вътрешнофирмени измами.
Нуждата от допълнителен контрол също води до повишени разходи за функциониране
на бизнеса. Поради ниската употреба на дигиталните финанси към момента кредитните
досиета на компаниите или не съществуват или са с непълни реквизити. Това води до
ограничена възможност за използване на бъдещо финансиране от навлизащите
кредитни институции. Поради тези специфики по последни данни от проучвания на
Световната банка изискваните обезпечения по получаваните кредити в растящите
икономики са 124% от стойността на полученото финансиране, като в Африка този
процент надхвърля 150%. За сравнение в развитите пазари съотношението е в рамките
на 50%. Лихвените диференциали също са крайно утежняващи функционирането на
бизнеса. В развитите пазари разликата между депозитните и кредитните лихви е в
рамките на 3-процентни пункта, докато в растящите пазари е 8 и надхвърля 12 в
Африка. Част от тези ирационални компоненти са причината за разцвета на
микрофинансиращите институции през последните 40 години. В края на 2013 година

5 EIU Market Indicators, Loan and Deposit Data, 2016; IMF Financial Soundness Indicators, 2015
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техните клиенти достигат 211 милиона души (в наблюдаваните пазари). Успехът на
този сегмент от финансовата верига е резултат от адаптирането на продуктите спрямо
нуждите на потребителите, разширяване на мрежата за продажби често в изостанали и
извънградски региони, както и методите за управление на риска. Тези институции, с
постигнатите резултати през последните години, доказват, че хората на дъното на
консуматорската пирамида имат нужда от алтернативни кредитни и спестовни
продукти. Въпреки това повечето от микрофинансиращите институции срещат подобни
затруднения, както и традиционните банки. Поради факта, че разчитат предимно на
ръчни, неавтоматизирани процеси и реални парични наличности, това значително
повишава разходите и ограничава възможността за икономии от мащаба. Поради тази
причина тези компании също се ориентират към дигитализирани и автоматизирани
системи, като тази тенденция бележи силно ускорение след 2010 година. Историята на
този сегмент, както и някои дефекти в регулациите могат да послужат като основа за
създаването на по-добри практики, при цялостното дигитализиране на останалата част
от финансовите сегменти.
Основни проблеми са идентифицирани и в практиките за събиране на
задълженията, както и с нуждата от подобрение и обогатяване на информацията за
кредитополучателите. След някои въведени промени в микрофинансиращия сегмент
част от най-успешните компании разширяват портфейлите си от услуги, като дори
включват застрахователни модели в тях. От гледна точка на повишения мащаб и новите
продукти се наблюдава и намаляване на разходите, но все още нивото на оптимизация е
ниско. Въпреки това наложените компании в сектора през последните години са
разпознаваеми, имат необходимата клиентска база, натрупали са опит и детайлна визия
за пазарите, които обслужват и са изключително добре позиционирани за да бъдат част
от микса на компании, които ще присъстват като нови играчи в ерата на
дигитализиране на този сектор.
От друга страна финансовите системи и подходи към пазара, които банките и
финансовите институции използват в развиващите се пазари, са насочени предимно
към обслужване на частта от населението с най-високи приходи, представителите на
бизнеса с най-голям мащаб и правителствено-административния апарат. Това е ярък
пример на пропуснати ползи, тъй като предлагането не съответства и не насочва
усилията си в сегментите, където търсенето е генерирано. Това създава негативни
ефекти, както за участниците в пазара, осигуряващи тези услуги, така и за техните
клиенти. Високите разходи, свързани с функционирането на традиционните клонови
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мрежи за продажби и липсата на модерни дигитализирани системи ограничава банките
да разширят пула си от клиенти, както и да оценят с по-висока прецизност тяхната
кредитоспособност.
Като резултат, банките зависят от относително ниска клиентска база. Особено в
кредитните си портфейли банките, позиционирани в тези региони, рядко успяват да
намерят достатъчно кредитополучатели, удовлетворяващи текущите им критерии.
Съотношението кредити към депозити продължава да бъде под регулаторните режими,
в зоната на 60%, което е доста по-ниско от това в развитите пазари. Тези данни ясно
показват колко неефективно са позиционирани банките към момента, тъй като реално
това са пазарите, където както домакинствата, така и бизнеса се нуждаят от кредитен
ресурс, за да ускорят растежа на икономиката и благосъстоянието си. В обобщен
формат общата сума на финансови активи, включително заеми, облигации и имущество
в развитите пазари, е в размер на 446% от БВП, докато в развиващите се пазари е 149%,
изключвайки Китай. Това рефлектира в свит мащаб на банковата система, както и
недоразвити механизми в сферата на публичните финанси и капиталовите пазари. Като
финален ефект ликвидността е много под необходимите нива, което съответно
значително

редуцира възможностите за

инвестиции.

В Китай

към

момента

съотношението е 326%, но това е най-вече благодарение на задлъжнялостта на
държавния сектор, както и ускореното финансиране, което се наблюдава след 2010-та
година.
Дефектите и загубите за обществото се акумулират и през държавния апарат. В
икономики, в които все още трансакциите се извършват с реални наличности,
плащанията от администрацията най-често не достигат в пълен размер до насочените
получатели, а същевременно приходите, които трябва да се генерират през данъчното
бреме, се намаляват, вследствие на значителния "сив" сектор. В някои от изследваните
пазари поради корупционни практики над 33% от директни субсидии за най-бедното
население се „губят“. Наблюдаваните примери в Индия, с плащани субсидии за
петролни продукти, костват на държавата до 8 млрд. долара годишно, като поради
огромния си размер водят дори до създаване на пазар на черно, от препродажба на
помощи, които не са достигнали до правилната група от обществото. По оценки на
Международния валутен фонд подобряването на тези практики може да доведе до 3.6%
ускорен ръст на БВП, като допълнително в енергийната сфера при правилна
дистрибуция ще се подпомогне и намаляване на вредните емисии и замърсяването на
въздуха в глобален мащаб. В приходната част управлението на данъците, ако е изцяло
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базирано на кешови наличности е много трудно проследимо и изисква огромна
физическа и административна инфраструктура. Това води до повишени рискове за
кражби и измами, в случаите, където физическите документи и досиета не се
съхраняват адекватно. Загубите в събираемостта, само поради този недостатък могат да
бъдат над 2% от реалните данъчни приходи. Поради огромния дял реални разплащания
е много по-лесно съществуването на бизнеси, които не попадат по никакъв начин в
съответните регистри и съответно не заплащат никакви данъчни задължения,
лицензионни или регулационни такси. Много комплексни фактори водят до
съществуването на „неформална“ икономика, включително и сложността на данъчните
режими и нивото на данъчното бреме. Все пак, силно изразена е корелацията между
съотношението на използване на налични трансакции и нивото на "сивата" икономика.

Фиг.4. Дял на сивият сектор на икономиката на фона
на размера на кеиювите трансакции
Източник: World Bank Global Payments Map, Friedrich Shneider’s research on informal
economy
От макроикономическа перспектива "сивата" част на пазара води до увеличаване на
директните разходи и потиска значително растежа. В много от развиващите се пазари
се наблюдава интересно разделение на сектора - от една страна функционират модерни
компании, с висока продуктивност, прозрачни процеси и стабилен растеж и
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неформален сектор от често унаследени практики, които в миналото са били дори
държавна собственост, с ниска продуктивност и изключително забавен растеж.
"Сивият" сектор често умишлено забавя инвестициите си, които биха го направили по
видим за регулаторни и данъчни структури. Поради тази причина по последни
изследвания общата ефективност на компаниите от тази неформална група може да
бъде над 2.5 пъти по-ниска от тези в прозрачната сфера6. Допълнителен ефект е
влошената среда на конкурентоспособност, като компаниите, избягващи данъчни
задължения, често използват това си „предимство“ за да печелят пазарен дял, извън
нормалните практики. Тези „спестени“ разходи варират в различните пазари, като найдрастични са примерите от изследвания в Русия в софтуерната индустрия, където
разходите за произведените стоки и услуги може да се оскъпи с над 100%, в случай, че
съответната компания функционира по установените правила. В Бразилия, изследвания
за продуктивността на труда и сравнението им със САЩ показва, че 33% от по-ниската
продуктивност е резултат от по-ниската прозрачност на бизнеса.

4. Заключение
Дигиталната технология притежава силата, която да трансформира изцяло
финансовия сектор. В последните години настъпването на тази инфраструктура в
световни мащаби е с много по-бързи темпове от прогнозираните, което изцяло
реструктурира някои от основните процеси в ежедневието ни - от начина, по който
комуникираме, през начина по който се информираме, да начините, по които намираме
реализация, работа и финансиране. В растящите пазари следващата очаквана драстична
промяна е точно в полето на финансовите компании.

Използвана литература:
1. Almazan, Mireya and Nicolas Vonthron, Mobile Money profitability: A digital
ecosystem to drive healthy margins, GSMA, November 2014.
2. Allen, Franklin, Leora Klapper, “The foundations of financial inclusion:
Understanding ownership and use of omal accounts, World Bank policy research
working paper number 6290, December 2012.
3. Bill & Melinda Gates Foundation, The Level One project guide: Designing a new
system for financial inclusion, April 2015

6 SME Finance Forum, IFC Enterprise Finance Gap database, 2011
158

4. Gelb, Alan and Julia Clark, Opportunities and challenges for Africa, Center for Global
Development, April 2016
5. Goldman Sachs, Giving Credit where it is due: How closing the credit gap for womenowned SMEs can drive glogal growth, Global Markets Institute, February 2014
6. International Financa Corporation, Access to credit among micro, small and medium
enterprises, August 2013
7. Kenneth S. Rogoff, The curse of cahs, Princeton University Press, August 2016
8. Friedrich Schneider, The shadow economy in Europe: Using payment systems to
combat the shadow economy, A. T. Kearney 2013

Alexander Angelov Nikolov*
PhD Student*
E-mail: anikolov@telenor.bg

159

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА НЯКОИ МЕЖДУНАРОДНИ
ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ В ЕС И БЪЛГАРИЯ
Радослав Николов

COMPARATIVE ANALYSIS OF SOME OF THE PAYMENT
SYSTEMS IN EUROPEAN UNION AND BULGARIA
Radoslav Nikolov
Резюме: Статията анализира част от платежните системи в Европа, като
целта е да се разгледат особеностите и реалното приложение на платежните услуги в
сравнителен план в ЕС и България. Анализът обхваща следните платежни системи:
SWIFT,
TARGET, EURO 1, STEP 1, EURO-Giro, MasterCard International, Visa
International и основната платежна система на България, оперирана от БорикаБанксервиз АД. Обърнато е внимание на процеса за интеграция на България с
европейските платежни инфраструктури. Фокусът и аналитичната част на статията
попада основно върху платежните системи на България, Румъния , Италия и Германия,
като за съответните държави са представени сравнителни данни в табличен и графичен
вид за онагледяване на изследването.
Ключови думи: платежни системи, платежни услуги, сетълмент, разплащания, транзакции,
банкови трансфери, банкиране

Abstract: The article analyses part of the payment systems in Europe. The purpose is to overview
their special features and the actual application of the payment services in comparative plan in the
European Union and Bulgaria. The analysis includes the following payment systems: SWIFT,
TARGET, EURO 1, STEP 1, EURO-Giro, MasterCard International, Visa International and the main
Bulgarian payment system, operated by "Borika-Bankservice" AD (PLC). The process of integration
of Bulgaria with the European payment infrastructures is taken into consideration. The focus is
mainly on the payment systems of Bulgaria, Romania, Italy and Germany and for every country
comparative values are represented via tables and graphics to visualize the research.
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Въведение

Развитието на платежната система е непрекъснат процес. Това се определя както
от динамиката на търсенето на едни или други платежни услуги, така и от развитието
на възможностите на доставчиците на платежни услуги, на операторите на платежни
системи, а в по-общ план - на инфраструктурата. В допълнение самият процес на
дефиниране, управление и реализация на развитието на платежните системи се
превръща в самостоятелен и важен въпрос, на който се отделя не само изследователско,
но и регулаторно внимание.
Платежните системи и системите за сетълмент в Европейския съюз са били
първоначално създадени с цел задоволяване на националните изисквания. Сами по себе
си те са доста различни по характер и не са непременно подходящи за нуждите на
единната валутната зона, за която е необходима структура, която позволява бърз и
плавен поток на плащания на ниска цена в цялата област. На този фон, финансовата
инфраструктура в Европейския съюз претърпя бързи промени както в подготовката за
въвеждането на еврото, така и след това. Пускането в употреба на евробанкнотите и
развитието на технологиите доведе до преустройство на цялата система за извършване
на плащания и за търгуване, клиринг и сетълмент на ценни книжа. 1
По-голяма част от платежните системи са общи за всички държави-членки на
Европейския съюз, които са приели еврото за своя единна валута. Именно по тази
причина основна цел на настоящата статия е да бъде направено сравнение между някои
от тях и тези, използвани в България.
Основен акцент в настоящата статия е поставен и върху самата Евросистема,
която се състои от Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните банки на
Еврозоната.
В така представеното проучване са използвани методите на сравнителния
анализ, сравнително-правния анализ, историческия подход, синтеза и контент-анализа.
В държавите членки на ЕС и извън него основните платежни системи, които се
използват са:
1. SWIFT
2. TARGET
3. EURO 1
4. STEP 1
5. EURO-Giro
6. MasterCard International
7. Visa International
1. Платежна система SWIFT

Финансовата мрежа SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial
Telecomunication) е създадена през 1973г. от 239 банки от 15 държави като кооператив,
регистриран съгласно белгийските закони, който е собственост и ръководен от
1
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членуващите в него банки и други финансови институции. Дейността му е свързана с
предоставянето на услуги и итерфейсен софтуер, гарантиращи обезопасени
(шифрирани) съобщения, съдействието за по-голяма автоматизация на обработката на
финансови транзакции, и предоставянето на форум на финансовите институции,
насочен към въпроси от общ интерес в областта на финансовите комуникационни
услуги. Към средата на 2014г. в SWIFT членуват над 10 800 финансови институции от
повече от 212 държави.
Всяка държава участник е свързана към общата мрежа и има свой собствен
регионален център - Regional Administration (RAD) и съответна точка за връзка с
S.W.I.F.T. - SWIFT Access Point (SAP). Финансовите съобщения генерирани от
участниците в мрежата на S.W.I.F.T. се предават посредством терминал за връзка Computer Bank Terminal (CBT) и постъпват в регионалния център. От там те се
предават за последваща обработка в трите основни активни центъра в САЩ- щата
Вирджиния, Белгия и Холандия. Активният център в Белгия обработва съобщенията
само в критични ситуации и играе роля на резервен център за обработка на
информацията.
Работата в системата е организирана чрез стандартизирани съобщения, които в
зависимост от предназначението си могат да бъдат групирани в няколко категории:
- МТ0xx - Системна категория запазена за SWIFT и платежните системи;
- МТ1xx - Клиентски плащания и чекове;
- МТ2xx - Трансфери на финансови институции;
- MT3xx - Трежъри пазари - валутен, паричен, деривативи;
- MT4xx - Инкаса;
- MT5xx - Пазари на ценни книжа;
- MT6xx - Трежъри пазари на ценни метали;
- MTxx - Документарни операции - акредитиви и банкови гаранции;
- MT8xx - Пътнически чекове;
- MT9xx - Управлвние на средства и състояние по лоро/ностро сметки.2
Системата комуникира със стандартизирани кодове Bank International Code ( BIC)
код или още наречения SWIFT код, които са уникални за платежните институции. Тези
кодове се използват при трансфер на средства между две банки от различни
националности в единна международна преносна среда. Банките също използват
кодовете за размяна на други съобщения между тях в зависимост от ситуацията.
SWIFT кода съдържа 8 или 11 цифри и букви, като 8 символа използват само главните
офиси, докато 11 символа използват останалите участници в системата. Първите 4
букви са означение на банката, следващите 2 букви са кода на страната, следващите 2
букви са за местоположение, обикновено това е града , в който се намира банката и
последните 3 символа могат да бъдат букви или цифри, с които се означава клона на
банката. Всяко SWIFT съобщение се състои от Header - глава, която съдържа
информация за типа на съобщението и кодовете на изпращащата институция и
получаващата институция, Body - тяло, съдържащо специфични полета на
2
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съобщението и референции на банката за сделката, и History- история на съобщението,
това е информация кога и от кого е написано съобщението, кой го е оторизирал да бъде
изпратено в мрежата на системата.
Усъвършенстването на съществуващите и създаването на нови съобщения се
обуславя от развитието на банковата индустрия като цяло, а в последните години тази
индустрия се развива с невероятни темпове, което безспорно се дължи на развитието на
IT и комуникационните технологии в световен мащаб. Ако преди години основната
дейност на банките е била свързана с клиентски и документални плащания, то в
настоящия момент акцентът е върху развитието на редица нови услуги и инструменти,
с помощта на които се постига едно по-добро ниво на обслужване в различни области,
по-голяма защита от неоторизиран достъп и не на последно място-осигурява се
значително по-голяма бързина и безпогрешност на операциите.
Към момента се наблюдава тенденция за намаляване на промените в съобщенията,
свързани с разплащанията, докато постоянно се формират нови и усъвършенстват
съществуващите съобщения от категориите за финансови операции (парични пазари и
валутни операции) и ценни книжа. Особено активна е дейността, свързана с
автоматизация на стандартите за търговия с ценни книжа.
Връзката между потребителя и мрежата на S.W.I.F.T се осъществява на базата на
програмни продукти, разработени от собствена развойна дейност или посредством
външни фирмени решения.
SWIFT предоставя възможност за въртрешна обмяна на съобщения между 15-те
централни банки, участващи в TARGET. В Европейския съюз SWIFT предоставя
базисна инфраструктура за системите EURO 1 на Европейската банкова асоциация,
ELLIPS (Белгия), DBES (Дания), BOF- RTGS (Финландия), TBF/ PNS (Франция),
HERMES (Гърция), IRIS (Ирландия), LIPS (Люксембург), SPI (Испания), RIEX
(Швеция), CHAPS Euro (Великобритания), и отдалечен достъп за EAF и ELS
(Германия).
Извън Еврозоната SWIFT предоставя мрежова инфраструктура за платежни
клирингови системи в Австралия (PDS), Канада (LVTS), Хърватска (HSVP), Унгария
(VIBER), Нова Зеландия (SCP), Норвегия (NICS), Словения (SIPS), Южна Африка
(SAMOS), Венецуела (PIBC) и на редица други системи за брутен сетълмент в реално
време по целия свят.
За месец ноември 2016 г. от SWIFT отчитат 498 мил. финансови съобщения в
мрежата си, а от началото на 2016 г. до месец ноември същата година 5 870 мил.
финансови съобщения, което прави приблизително 6.41% ръст в сравнение със същия
период на 2015 г.
2. Платежна система TARGET/TARGET2

Основите на системата TARGET (Trans-European Automated Real- time Gross
settlement Express Transfer system) са поставени с доклад на Европейския паричен
институт (ЕПИ) от ноември 1994 г.
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Официалният старт на системата е на 4 януари 1999г. като в нея участват близо
5000 кредитни институции от ЕС. Тя е децентрализирана система за брутен сетълмент в
реално време за плащания в евро, включваща:
❖
По една система за брутен сетълмент в реално време във всяка от страните
членки на ЕС;
❖
Платежния механизъм на Европейската централна банка;
❖
Свързваща комуникационна система (Interlinking), която свързва всички
системи за брутен сетълмент в реално време с платежния механизъм на Европвйската
централна банка.
TARGET включва следните национални системи за брутен сетълмент в реално
време: ARTIS (Австрия), ELLIPS (Белгия), CHAPS Euro (Великобритания), ELS
(Германия), HERMES Euro (Гърция), DEBES (Дания), EPM (Европейската ЦБ), IRIS
(Ирландия), SLBE (Испания), B- REL (Италия), LIPS- Gross (Люксембург), SPGT
(Португалия), BoF- RTGS (Финландия), TBF (Франция), TOP (Холандия), Euro- RIX
(Швеция) и SORBNET- EURO (Полша). Системата е пригодена към нуждите на
банките, осигурява сетълмент на спомагателните системи и взема под внимание
текущото развитие на Единната зона за плащания в евро (SEPA), като повишава
ефективността на вътрешноевропейските плащания.
TARGET може да бъде използвана за всички видове трансфери, деноминирани в
евро, в страните и между страните в ЕС. Тя позволява и третира еднакво както
междубанкови плащания, така и плащания между фирми и индивиди, като не
съществува долна или горна граница за обема на трансфера. Системата управлява
следните 4 типа транзакции:
❖
Плащания, директно свързани с операциите на ЦБ, при които и изпращачът
и получателят са в евросистемата;
❖
Сетълмент операции на системи за нетен сетълмент на големи суми;
❖
Междубанкови и търговски преводи в евро;
❖
Плащания между централните банки в евросистемата.
На 24 октомври 2002 г. Управителният съвет на Европейската централна банка
взима стратегическо решение за разработване на следващото поколение на
Tрансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи
в реално време (TARGET) - TARGET2, която стартира успешно на 19 ноември 2007 г.
Основната цел на TARGET2 е ефективно да обслужва паричната политика на
Евросистемата, като осигури надежден и сигурен механизъм за сетълмент на плащания
в евро на базата на принципа RTGS. Системата е пригодена към нуждите на банките,
осигурява сетълмент на спомагателните системи и взема под внимание текущото
развитие на Единната зона за плащания в евро (SEPA), като повишава ефективността на
вътрешноевропейските плащания. Предвижда се възможност за интегриране със
системата за ценни книжа на общоевропейско равнище (TARGET2-Securities.
От правна гледна точка TARGET2 е изградена като съвкупност от RTGS
системите на страните-участнички, които представляват компоненти на системата. От
техническа гледна точка TARGET2 е изградена върху единна съвместна платформа
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(Single Shared Platform - SSP) с висока степен на сигурност и поставя всички участници
при еднакви ценови условия за изпълнение на преводи в евро. Съвместната платформа
е разработена и поддържана от централните банки на Германия, Италия и Франция.
TARGET2 предоставя хармонизирани услуги, интерфейси и комуникационни
стандарти на участниците (кредитни институции, централни банки и спомагателни
системи). Всеки от тях може да участва през един системен компонент, опериран от
централна банка. До момента към TARGET2 са се присъединили централните банки на
24 държави в ЕС, както и Европейската централна банка.
През 2015 г. в TARGET2 са регистрирани 1004 директни участници, 735
индиректни участници и 5292 кореспондента. Системата урежда постоянни парични
позиции на 79 спомагателни системи, обслужва ежедневно 343 729 плащания за
приблизително 1,8 трильона евро. Платежните нива на системата в 2/3 от плащанията
са на стойност по-малки от 50 000 евро.3
През 2015 г. са регистрирани пик на брой транзакции-07.04.2015 /512 422 броя
транзакции/ и пик на финансова стойност на 27.02.2015 г. /2 635 билиона евро/.
Работоспособността на системата е 99.98%, като тя обслужва 91% в стойностно
изражение от трафика на финансови средства в Европа и 61% по отношение на обемите
от брой транзакации. 4 Уникална характеристика на TARGET2 е фактът, че нейните
платежни услуги в евро са на разположение в целия географски регион не само в
еврозоната, но и извън нея. Националните централни банки на страните , които все още
не са приели еврото, могат да участват доброволно в системата, за да се улесни
уреждането на сделки в евро, но когато тези банки влязат в еврозоната, участието им в
TARGET2 става задължително. Платформата осигурява подобрена и хармонизирана
услуга. Реалните ползи за потребителите са ниските цени, които са възможни поради
големия брой транзакции, извършвани в рамките на мрежата. Това обстоятелство
допринася за икономическата ефективност на TARGET2 пред системите за
децентрализирани разплащания от първо поколение. Всички участници, независимо от
това къде се намират, предлагат висококачествени услуги с еднакви функции и
интерфейси с единна ценова политика.
3. Платежна система Euro 1

Euro 1 е собственост на 3 органа, създадени под юрисдикцията на Франция, а
именно:
•
Европейската банкова асоциация;
•
Клиринговата компания на Европейската банкова асоциация;
•
Административната компания на Европейската банкова асоциация.
Euro 1 е международна система, в която участват над 70 клирингови банки от
всички страни на ЕС, плюс Австралия, Япония, Норвегия, Швейцария и САЩ. Всички
3 https://w w w .ecb.europa.eu/paym /t2/htm l/index.en.htm l
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банки, участващи в системата, са създадени в ЕС или имат клонове, функциониращи на
неговата територия.
Euro 1 обработва единствено кредитни трансфери. Въпреки че не съществуват
ограничения по отношение на стойността или инициатора на транзакцията, ЕБА
възнамерява Euro 1 да се използва основно за обработка на плащания с голяма стойност
между участниците в ЕБА.
4. Платежна система STEP 1

STEP 1 инициатива на Европейската банкова асоциация стартира на 20 ноември
2000г. Нейните основни цели са да позволи намаляване във времето на изпълнение на
трансграничните платежни инструкции за плащания на дребно, да насърчи
използването на индустриални стандарти за съобщения с цел да разшири STP (straight
through processing) в банките, да разработи и да съдейства за възприемането на
европейски бизнес практики при изпълнението на трансгранични платежни инструкции
за плащания на дребно.
5.

Платежна система Euro-Giro

Euro-Giro е създадена през 1989г. като кооператив между пощенски и джиро
организации за изграждането на мрежа за обмен на трансгранични плащания.
Участниците действат като кореспонденти за всеки друг.
Euro-Giro обработва кредитни трансфери и нареждания „плащане при доставка”.
Системата използва SWIFT формат за съобщенията за трансфер на плащанията.
Системата функционира на базата на Euro-Giro Network A/S (Дания) - компания с
ограничена отговорност, собственост на 16 европейски банки на пощенски служби и
компании , предоставящи пощенски и финансови услуги.
Системата обслужва всички търговски плащания, независимо от техния размер.
Основното използване на системата е в сферата на дребните плащания, макар че през
нея могат да се извършват и плащания на голяма стойност. Кредитните трансфери се
извършват в рамките на 3 работни дни, като времето за обработката им може да бъде
сведена и до 2, ако те са „неотложни”. Кеш плащанията се обработват и извършват в
рамките на 5 работни дни. Като цяло транзакциите се изпращат директно от член към
член по децентрализиран начин.
6.

MasterCard International

MasterCard International - международна платежна система, която обединява
повече от двадесет хиляди финансови институции в повече от двеста страни.Основните
цели на компанията:
❖
нуждите на услуги за сетълмент на физически и юридически лица;
❖
програми издаване на картата, които се предлагат на пазара под марките
MasterCard, Maestro и Cirrus.
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♦♦♦
приоритет на сегашния етап на развитие са електронни плащания в
Интернет.
През 1966 г., няколко банки в САЩ са подписали споразумение, чиято цел е
създаването на Interbank Асоциация Card. Още през 1968 г. компанията започна
сътрудничество с режима на плащане Eurocard. Самото име на MasterCard се одобрява
през 1979 г. През 1980 г. тази организация е взела водеща позиция на световния пазар броят на издадените карти достигна 55 млн. До 2006-та системата е призната за една от
най-ефективните и надеждни в световен мащаб. Повече от 25% от банкови карти в
света принадлежи на компанията. Сега годишно MasterCard изпълнява повече от 23
милиарда транзакции.
7.

Visa International

Visa International е международна асоциация с идеална цел. Visa предоставя
глобалните платформи, системи и услуги по обработка, нужни на нейните членове за
разработка и стартиране на бизнеса с картови плащания. Тя спомага и за създаването на
стандарти за глобална съвместимост и сигурност и нови технологии в индустрията за
картови плащания.
Предимства на системата VISA са:
❖
Възможности за транспортиране на валута през границите, без това да води
процедура за митническа декларация;
❖
Възможнст за прехвърляне на определени количества средства по сметката;
❖
Теглене на средства без комисионна.
Особености на разплащанията в Европейския съюз и Еврозоната

Евросистемата има законовото задължение да поддържа гладкото функциониране
на платежните системи. Платежните системи и системите за клиринг и сетълмент на
ценни книжа са базови инфраструктури, необходими за нормалното функциониране на
пазарните икономики. Те са належащи за ефективния поток от плащания за стоки,
услуги и финансови активи. Гладкото им функциониране е от решаващо значение за
провеждането на паричната политика на всяка централна банка и за поддържане на
стабилността и доверието в паричната единица, във финансовата система и в
икономиката като цяло. За изпълнението на тази задача Евросистемата прилага три
подхода: тя играе оперативна роля, извършва надзорни дейности и действа като
катализатор. Що се отнася до оперативната роля, Евросистемата може в съответствие с
Устава на ЕСЦБ да предоставя улеснения за гарантиране на ефективни и надеждни
клирингови и платежни системи.
5Евросистемата поддържа системата TARGET2 за големи и неотложни плащания
в евро. Системата предлага в реално време услуги по сетълмент в резервни пари и с
широк пазарен обхват, обработва трансакции с голяма стойност и неотложни
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трансакции без праг или таван за тяхната стойност, а освен това привлича и много
други видове плащания. Базира се на обща техническа инфраструктура - единната
съвместна платформа (ЕСП).
Всички държави от еврозоната участват в TARGET2, тъй като използването й е
задължително при сетълмента на всички платежни нареждания, свързани с операциите
по паричната политика на Евросистемата. Централните банки на държавите членки
извън еврозоната при желание могат да се свържат към системата TARGET2, за да
улеснят сетълмента на трансакциите извършавни в евро в рамките на тези държави. От
юридическа и делова гледна точка всяка централна банка е отговорна за управлението
на своя компонент от системата и за поддържане на отношенията с участниците в него.
Освен това някои финансови институции със седалище в други държави от
Европейското икономическо пространство участват в TARGET2 посредством
отдалечен достъп. Понастоящем 24 централни банки в ЕС и съответните им
потребителски общности са свързани към TARGET2: НЦБ на 18-те държави от
еврозоната (включително Latvijas Banka), ЕЦБ и пет централни банки на държави извън
еврозоната. 6
Могат да се откроят няколко положителни черти на TARGET2. На първо място,
системата позволява гарантиран унифициран метод за извършване на разплащания
между всички държави, фирми и частни лица, които ползват евро, вместо всяка от
сраните да ползва собствена система. дисбаланси, най-вече по линията центърпериферия.
Това води до унифицирани правила и подход, които в случая са по-скоро от полза
за потребителите, понеже таксите за извършване на преводите и за достъп до системата
са минимални (0.80 € на превод), а техническата поддръжка на системата, въпреки
изключително големите обеми информация, е на високо ниво (според ЕЦБ, преводите
се извършват за под 5 минути в 99,85% от случаите). TARGET2 се справя добре с
прехвърлянето на големи суми, понеже разполага с резервните сметки на търговските
банки като оперативен ресурс. Освен това, поне на пръв поглед, системата изглежда
безопасна, защото преводите винаги са напълно обезпечени.
TARGET2 крие и някои рискове. Във връзка с дълговата криза в ЕС, започанала
през 2009г., възникнаха доста въпроси около TARGET2, които гравитират най-вече
около т.нар баланси по TARGET2. Преди началото на кризата, задълженията, които
възникваха между централните банки в резултат на действията в рамките на системата
за разплащания, общо взето се уравновесяваха и повод за притеснение нямаше. С
развитието на кризата обаче, постепенно се образуваха големи
Процес за интеграция на България с европейските платежни инфраструктури

От момента на присъединяването на нашата страна към Европейския съюз,
Българската народна банка е част от Европейската система на централни банки, а с
5 Годишен доклад на ЕЦБ за 2013 година
6 България, Д ания, Л итва, Полша и Румъния
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бъдещото членството в Икономическия и паричен съюз - ще бъде и част от
Евросистемата. Това предопределя развитието на националните платежни системи в
контекста на интеграцията им с европейските инфраструктури.
БНБ отчита важността на развитието на платежните системи с оглед повишаване
на надеждността и сигурността във финансовата сфера, както и с подготовката им за
интеграция в платежната инфраструктура на еврозоната. Централна банка отговаря за
организирането, поддържането и развитието на платежните системи в страната, като
съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни механизми и
осъществява надзор върху тях. Платежната система играе важна роля във финансовата
сфера, тъй като е основен канал за разпределение на ликвидност. За нашата страна това
е от особена важност поради ограниченията наложени от действащият Паричен съвет.
Съвместявайки функциите на: регулатор, оператор, надзорник на платежната система и
катализатор, улесняващ пазарните инициативи, БНБ цели намаляване на системния
риск и създаване на условия за интегриране с платежните системи в еврозоната. Това се
постига чрез:
❖
администриране и поддържане на надеждна, сигурна и ефективна
национална система за брутен сетълмент в реално време RINGS;
❖
опериране на националния системен компонент на TARGET2 (TARGET2BNB);
❖
поддържане на ясна правна рамка в областта на плащанията;
❖
осъществяване на ефективен надзор върху платежните системи;
❖
осигуряване на съответствие с основните принципи за системно важни
платежни системи и препоръките на Банката за международни разплащания в Базел и
Европейската централна банка;
❖
сътрудничество с националните и международни институции, ангажирани в
платежния процес.
По отношение на правната рамка на плащанията, през месец март 2009 г. беше
обнародван Законът за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), който
въвежда в българското законодателство изискванията на Европейската Директива
2007/64/ЕО за платежните услуги във вътрешния пазар. Директивата цели създаването
на съвременна и хармонизирана правна рамка на пазара на платежни услуги в
Европейската общност, която да подпомогне развитието на Единната зона за плащания
в евро (Single Euro Payment Area - SEPA). Цялостното й транспониране наложи
приемането на нова нормативна уредба на платежните услуги, своевременно издаване
на необходимите подзаконови актове, както и съответно адаптиране на
съществуващите бизнес практики и процеси. Това определи целесъобразността от
влизане на закона в сила 6 месеца след обнародването му в „Държавен вестник".
ЗПУПС влезе в сила от 1 ноември 2009 г. и отмени Закона за паричните преводи,
електронните платежни инструменти и платежните системи.
ЗПУПС въвежда пет категории доставчици на платежни услуги, които се
подчиняват на единна правна рамка и изисквания към дейността им. Специално
внимание е отделено на платежните институции, които подлежат на лицензиране и
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надзор от страна на компетентните органи на държавите - членки. Изчерпателно са
изброени всички платежни услуги, които могат да предоставят платежните институции.
Въведено е изискване за защитни мерки, които се прилагат по отношение на средствата
от ползвателите на платежни услуги, както и изискване за предоставяне на информация
от доставчиците на ползвателите на платежни услуги. Уредени са правата и
задълженията на страните при предоставянето на платежни услуги, както и реда за
разрешаване на платежни операции и отговорностите на страните при неразрешени,
неизпълнени и неточно изпълнени платежни операции. Регламентирани са
задълженията на страните при използването на платежни инструменти, доказването на
автентичността и точното изпълнение на платежните операции и др.
Приети бяха Наредба № 3 за условията и реда за изпълнение на платежни
операции и за използване на платежни инструменти, Наредба № 13 за прилагането на
международен номер на банкова сметка и за банковите кодове и Наредба № 16 за
лицензиране на платежните институции и операторите на платежни системи.
Наредбите са в сила от 1 ноември 2009 г. и отразяват промените в нормативната уредба
на платежните услуги и съществуващите бизнес практики в областта на плащанията,
наложени от ЗПУПС.
Интегрирането на България към европейските структури неизменно е свързано с
интеграция на националните с европейските платежни системи. Платежната
инфраструктура в еврозоната е в процес на извършване на важна реформа, която засяга
всички съществуващи системи, платежни инструменти и механизми. В областта на
големите плащания, с въвеждането на единната съвместна платформа на системата за
брутен сетълмент на експресни преводи в евро в реално време TARGET2 през 2007 г.
завърши процесът на консолидация на националните RTGS системи на страните в
еврозоната, което повиши ефективността при управлението на ликвидността и риска и
е важна предпоставка за стабилността на финансовите пазари. В областта на малките
плащания, основният фактор за интеграция на платежния пазар е изпълнението на
проектa за Единна зона за плащания в евро (SEPA). Превръщането на всички плащания
в еврозоната във вътрешни, със степени на сигурност и ефективност съпоставими с
тези на най-добрата национална система е задача с голяма важност не само за
еврозоната, но и за отделните платежни и сетълмент системи на страните в нея и
бъдещите й членки.
Въвеждането на TARGET2 и проектът SEPA е началото на дългосрочно
ориентирана стратегия за повишаване интегрираността на финансовите пазари в Европа
и съкращаване на разходите за всички участници чрез използване на общи
паневропейски стандарти и системи за плащания. С оглед бъдещото присъединяване на
страната към Европейския паричен съюз, TARGET2 и SEPA предопределят развитието
на платежните инфраструктури в България.
С цел организиране и координиране процеса на финансова интеграция на
България с еврозоната в областта на платежните системи и изпълнението на проекта
SEPA на национално ниво през 2005 г. беше създаден Националният съвет за платежни
системи, представляван от БНБ, Министерство на финансите, Асоциация на банките в
България и системните оператори. НСПС е консултативен орган, който обсъжда
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предстоящите действия по изпълнението на приоритетни задачи и времевата рамка за
развитието на платежните системи и платежни инструменти в България. НСПС
препоръча да продължи съвместната дейност на БНБ, Министерство на финансите,
банките и операторите на платежни системи във връзка с подготовката за промяна в
националния стандарт и платежните инструменти за извършване на клиентски
плащания в левове, съгласно изискванията на Европейския платежен съвет, като се
запазят настоящите обем и ниво на сигурност на информацията за нуждите на бюджета.
Динамичния темп на развитие на платежните системи и европейската интеграция
са сред най-важните предизвикателства пред банковата общност. На пазарите
непрекъснато се появяват нови платежни практики и технически средства, които се
разпространяват все по-бързо в следствие на увеличаващата се интеграция на
финансовите инфраструктури. Това обуславя нуждата от адекватно поведение на
банковата общност за повишаване ефективността и стабилността на платежните
инфраструктури, както и за повишаване на доверието в тях от страна на финансовите
агенти и широката публика.
На 1 февруари 2010 г. стартира спомагателната система BISERA7-EUR,
оперирана от БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД, която обработва SEPA преводи в евро,
предназначени за изпълнение в определен момент. Тя осигурява клиринг и сетълмент
на SEPA кредитни преводи в евро между банки на територията на страната. След
свързването на BISERA7-EUR със SEPA Clearer, Equens и EuroELIXIR, съответно през
декември 2010 г., декември 2011 г. и януари 2014 г., системата позволява обмен на
SEPA кредитни преводи и с голям брой банки - участници в схемата за SEPA кредитен
превод от Германия, Италия, Швейцария, Холандия, Гърция и Полша по надежден,
бърз и ефективен начин.
През 2011 г. беше извършена първата самооценка за съответствие на BISERA7EUR със SEPA, съобразно критериите на Евросистемата за платежни инфраструктури.
Сравнителни данни за България, Румъния, Г ермания и Италия, като участници в
международните платежни системи
Т аб л и ц а 1 Платежни системи с TARGET компонент
Country
Bulgaria

T A R G E T component

| TARGET2-BNB (from 1 February 2010) [EUR]

Germany

TARGET2-Bundesbank and ELS (January 1999 until November 2001), replaced by RTGSplus
(November 2001 until November 2007) [EUR]

Italy

BI-REL (January 1999 until May 2008) and TARGET2-IT [EUR]

Romania

| TARGET2-Romania [EUR]

Потокока от TARGET2 през 2015 г. в Германия е около 350 000 плащания на
стойност 2 1/2 трилиона евро на ден средно. Това отговаря приблизително на
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германския БВП. Чрез TARGET2 през цялата 2015 г. са извършени почти 90 млн.
плащания на обща стойност от 600 000 млрд. евро 7. Докато Испания и Италия са
натрупали негативен баланс и задлъжнели са към системата.
Само по себе си, това не е основание за притеснение, защото, въпреки големия размер
на дисбалансите в разплащателната система, те остават в рамките на еврозоната, т.е. зад
тях стои колективният икономически потенциал на страните в нея, чието парично
изражение в евро не надхвърля създадените до момента задължения (а и както личи от
графиката, тенденцията е те да намаляват). По тази причина, в момента дисбалансите
не представляват реална заплаха за стабилността на икономиката при някоя от
държавите в еврозоната. Сценариите, в който тези дисбаланси биха представлявали
опасност, са два. Най-екстремният е едностранното напускане на еврозоната от страна
на някоя от задлъжнелите страни и нейният отказ да обслужва задълженията си по
TARGET2 (механизъм, който да принуди дадена централна банка да обслужва подобно
задължение, не съществува); в такъв случай те ще се превърнат в реални дългове (и
оттам, загуби) към банката, кредитирала системата, т.е. Дойчебанк. Другата
възможност е загубите да бъдат поети солидарно от останалите банки в Евросистемата.
Опасност представлява и вероятен отказ на Дойчебанк и няколкото други банки с
позитивен баланс да продължат да кредитират системата, в случай че преценят, че
горният сценарий е неизбежен и действат с цел да минимизират загубите си. При един
такъв краен сценарий разплащателната система ще престане да функционира.
Системи за плащания, различни от TARGET, които използват разглежданите държави
са:
Таблица 2 Процедури при системи различни от TARGETs
Country

LVPS (non-TA R G E T) system 1
(PSS S Y S T E M code P111)

LVPS (non-TA R G E T) system 2
(PSS S Y S T E M code P112)

Bulgaria

|RINGS (from 2 June 2003) [BGN]

-

Germany

EAF (closed November 2001) [DEM]

-

Italy IT -

-

-

| TEMP (closed April 2005) [RON]
Таблица 3 Payment and terminal transactions9

| REGIS (from 8 April 2005) [RON]

Romania

T otal n u m b er o f tran saction s

In crease/d ecr
ease in the
n u m b er o f
tran saction s

2010

211

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

B ulgaria

189,51

2502,64

2510,91

2701,80

3436,69

12,93

5,76

13,36

22,66

G erm any

17324

17738,73

18210,69

19933,55

17993,93

2,39

2,66

9,46

Italy

4004,4

4159,58

4263,02

4487,12

4792,76

R om an ia

302,98

320,6

365,80

378,92

441,08

-

-

5,82

-

14,1

172

9,73

-

3,59

http://de.statista.com /statistik/daten/studie/233130/um frage/target2-salden-der-bundesbank/
8 https://w w w .ecb.europa.eu/stats/m oney/paym ents/paym ents/htm l/index.en.htm l
9 Пак там
7

-

16,4

Важно е да се коментира цената на банковите преводи в евро, които са в десетки
пъти над тези в лева и които реално затрудняват най-вече бизнеса при разплащанията
му. Това до скоро финансисти обясняваха с липсата на местна платежна система в евро,
като се ползваше сравнително скъпата SWIFT. В началото на 2010 година БНБ стартира
трансевропейската платежната система TARGET-2, а "Банксервиз" - БИСЕРА-7. Това
по идея трябваше да намали таксите за преводи в евро и дори при представянето им
банкери изразиха такива очаквания. За сравнение- цената на един трансфер през поефективната за превод на по-големи суми TARGET-2 е 80 евроцента, а през БИСЕРА-7
- под 50 евроцента, като банките имат и други разходи. Въпреки очакванията обаче
цените на междубанковите преводи практически не падат.
Основната причина се крие в Европейската директива за платежните услуги във
вътрешния пазар, която цели именно да унифицира таксите и да предпази
потребителите. Тя задължава банките да имат еднаква тарифа за плащанията в една
валута към всички страни членки.
Ако погледнем данните на ЕЦБ за сделките по кредитни трансфери и директни
дебити в разглежданите държави цифрите показват, че България и Румъния се
открояват от Германия и Италия. Тенденцията през годините се запазва като Германия
отчита най-голям брой сделки и по двата вида услуги.
В България и Румъния и при двата вида сделки се заблеязва, макар и минимален,
ръст през годините. Данните за Италия показват минимална динамика.

Т аблица 4 БРОЙ СДЕЛКИ ПО ВИД НА ТРАНСФЕРНИТЕ УСЛУГИ
Credit transfers

10

Direct debits

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

163,68

177,33

186,71

205,45

192,5

5,18

8,54

6 ,94

5,6

5,55

5871,73

6072 ,4 8

6151 ,0 3

6 2 7 2 ,4 2

5 9 23,57

8687,26

8648,3

8809,46

9 9 31,66

8666,86

Ita ly

1227,2

1261,72

1261,27

1261,07

1347,21

593,17

6 0 0 ,7

602 ,2 7

624 ,3 4

608,08

R o m a n ia

185,17

179,18

193,82

177,44

201,13

1,67

3 ,87

7,06

7,88

9,38

B u lg a ria
G e rm a n y

Д я л спрям о общ ия брой сдел ки в страни те от Е С
C red it tra n sfers

C a r d p a y m e n ts w ith c a rd s issu e d by
r e sid en t P S P

D irect d eb its

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

0,68

0,71

0,73

0,76

0,71

0 ,02

0 ,04

0,03

0,02

0,03

0,06

0,08

0,08

0,1

0 ,14

24,53

24 ,3 9

24,05

23,25

21,93

39,46

3 8,9

38,73

42,18

3 9 ,4 2

7 ,84

7 ,92

7 ,99

8,4

7 ,02

Ita ly

5,13

5,07

4,93

4 ,6 7

4 ,9 9

2 ,69

2,7

2,65

2,65

2 ,77

4,4

4 ,22

4 ,09

4,15

4,28

R o m a n ia

0 ,7 7

0 ,7 2

0,76

0,66

0 ,7 4

0,01

0 ,02

0,03

0,03

0 ,04

0,31

0,35

0,4

0,43

0,48

B u lg a ria
G e rm a n y

Същата тенденция се наблюдава и когато съпоставим сделките на
държави спрямо общия брой сделки в ЕС.
PAYM ENTS STATISTICS: G EN ERAL NOTES, достъпно на
http://sdw .ecb.europa.eu/reports.do?node=1000004051
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четирите

Ако погледнем към България, данните които предоставя БНБ по отношение на
нарежданията по отделните платежни системи са следните:
Т аблица 5 Изпълнени платежни нареждания

11

Брой
458 083 063
31 657 636
425 869 530
535 926
19 971

1.1. БИСЕРА
1.2. БОРИКА
1.3. RINGS
1.4. БИСЕРА 7

Стойност (лв.)
582 839 487 046,81
54 930 566 947,91
5 503 464 862,91
521 959 141 706,43
446 313 529,56

лв
лв
лв
лв
лв

Плащанията по данни на ЕЦБ за всички участници през 2014 г. изглеждат по
следния начин:
TARGET2 има 1 0007 преки участници, 837 непреки и 5 037 кореспонденти;
TARGET2 урежда паричните потоци на 84 спомагателни системи;
TARGET2 обработват среднодневно 354 263 плащания;
Средната стойност на транзакцията е 5,5 милиона €;
повече от две трети от всички плащания в TARGET2 имат стойност помалко от 50 000 € всяко; 13% от всички плащания са на стойност стойност
над 1 милион €;
връх в оборота е 30 юни, 2014 с 568,060 сделки, пиковата стойност - на 30
април 2014 г. , 3155 милиарда € 12.
Накрая ще обърнем внимание на платежните карти сред останалите електронни
платежни инструменти в ЕС. Относителното значение на електронните платежни
инструменти в ЕС и в България, измерено с дела на транзакциите на отделните видове в
общия брой за 2013 г., е представено на следващата фигура.
26.50%

23.94%

□ кредитни трансфери

43.61%
1.79%

□ директни дебити

□ картови плащания

□ покупки с електронни
пари
□ чекове

Относителна важност на електронните платежни инструменти в ЕС и в България през 2013 г.
(% от общия брой на транзакциите)(ЕСВ, 2014d) i3 12

11
12

http://w w w .bnb.bg/Pavm entSvstem /PSStatistics/PSStatisticalD ataCard/index.htm ?forYear=2015
https://w w w .ecb.europa.eu/pavm /t 2 /htm l/index.en.htm l
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Както се вижда от диаграмата, транзакциите с платежни карти в ЕС формират
около 44 % от общия брой на транзакциите, следвани от кредитните трансфери (с
26,5 %) и директните дебити (с 24 %). Още по-показателни са данните за транзакциите
с отделните инструменти в динамика за периода от 2000 г. до 2013 г.
4 МОС
41XJ1XJ
35000
— —

К ар то ви

плащ ания

Кредитни
т р ан сф ер и

25000

Д иректни

20000

д е б и ти

15000

— — —- Ч е к о в е

10000

Е-пари

sooo

Използване на платежните инструменти в ЕС за периода 2000-2013 г. (млн. транзакции) 14

50
40
30
20

10

0

България

Румъния

Италия

Германия

Брой картови транзакции на човек от населението на година (данни за 2013 г.) за
разглежданите държави 151345
13 https://w w w .ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/htm l/index.en.htm l
14 Пак там
15 European Central Bank, 2014, Relative im portance o f paym ent instrum ents: 2013, достъпно на
https://w w w .ecb.europa.eu/stats/m onev/pavm ents/pavm /htm l/index.en.htm l
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Картови транзакции на годишна база
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Брой картови транзакции на човек от населението на година (данни за 2013 Г.)16

Значението на картовите плащания в ЕС и по отделни страни може да се оцени и
въз основа на показателя за стойността на годишните транзакции на човек от насе
лението. За целия ЕС средната стойност на годишните транзакции на човек възлиза на
€4200.
2730

300 0

Стойност на картовите плащания на човек от населението на година (данни за 2013 г., в €)

По този показател има значително по-ниски стойности, в сравнение с останалите
държави. В България (€240) и Румъния (€310), но
изненадващо Италия (€2 120) и
Германия (€2 730).
176

Посочените статистики, илюстриращи използването на платежните карти в
различни аспекти, красноречиво свидетелстват за все по-нарастващото им значение
като електронен платежен инструмент. Обобщението важи и за България, макар че
посочените по-горе данни показват сериозно изоставане в сравнение с останалите
държави, обект на анализа.16

16

Пак там
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Заключение

Финансите винаги са играли важна роля в живота на обществото и държавите. Без
работеща и ефективна финансова система държавата не може устойчиво да се развива и
да се налага на световния финансов пазар.
Изхождайки от направеният анализ на платежните системи може да се направи
извод, че банковата платежна система на България, а и на Румъния се нуждаят от
качествена реформа, която да върне доверието на гражданите към банковия пазар и към
финансовата система като цяло. Според Националната програма за реформа 2011-2015
година финансовият сектор не представлява пречка пред икономическия растеж.
Финансовият сектор е доминиран от банковата система - делът на банковите активи е
приблизително 80% от активите във финансовия сектор, а банковата система в
България е стабилна, добре функционираща и капитализирана и осигурява ефективно
финансово посредничество, което е ключова предпоставка за устойчиво развитие на
икономиката и ускоряване на процеса на сближаване.
С оглед на подготовката на страната за въвеждане на еврото, постигане на поранна конвергенция с европейската платежна система и пазар, и в съответствие със
стратегията на БНБ в областта на платежните системи, насочена към намаляване на
системния риск и създаване на условия за интегриране с платежната система на
еврозоната, през последните две години усилията на БНБ и банковата общност бяха
насочени към реализиране на най-значимия за страната проект в областта на
плащанията - проекта за присъединяване към европейската платежната система за
брутен сетълмент в реално време TARGET2.
След успешната реализация на дейностите по проекта, от 1 февруари 2010 г.
стартира националният системен компонент на TARGET2 (TARGET2-BNB).
Присъединяването на националната банкова общност към TARGET2 е важен етап в
интегрирането с платежната система на еврозоната, като осигурява на участващите
банки възможността за изпълнение на преводи в евро в реално време . Успоредно със
стартирането на националния системен компонент и развитието в областта на големите
плащания, от 1 февруари 2010 г. започна да функционира и системата за обработка на
клиентски плащания в евро - BISERA7-EUR. Системата обработва плащания в евро,
съгласно стандартите на SEPA. С внедряването на TARGET2 и BISERA7-EUR за
банките и техните клиенти напълно е осигурена надеждна и сигурна инфраструктура за
обработка на малки и големи плащания в евро, с което съществено се намаляват
транзакционните разходи по извършване на разплащания.
През април тази година е направена поредна стъпка към реформи от
правителството на България. Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за платежните услуги и платежните системи.
Проектозаконът има за цел да въведе в българското законодателство изискванията
на Директива 2014/92/ЕС относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки,
прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни
операции. Разпоредбите на Директивата обхващат три основни области 178

съпоставимост на таксите за платежни сметки, налагани от банки и други доставчици
на платежни услуги; установяване на бърза и лесна процедура за потребителите при
смяна на доставчик на платежни услуги в рамките на страната; осигуряване на
възможност на законно пребиваващите в ЕС потребители да откриват платежни сметки
за основни платежни операции, независимо от своето местопребиваване и финансово
състояние.
Предвидена е и промяна по чл. 1, т. 5 от Регламент (ЕС) №2015/751 на
Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежните операции,
свързани с карти. До 9 декември 2018 г. тристранните платежни картови схеми при
определени условия се освобождават от изискванията за прилагане на установените
максимални нива на обменните такси в глава втора от Регламента по отношение на
националните платежни операции. Законопроектът определя Българската народна
банка като компетентен орган, който отговаря за спазването на Регламента, като
установява система от санкции, приложими при неговото нарушение и подходящи и
ефективни извънсъдебни процедури за решаване на спорове във връзка с прилагането
му. 17
Следващата стъпка, която ще изтласка страната ни напред в общата статистика е
приемането на еврото и влизането на България в Еврозоната.

17 http://w w w .parliam ent.bg/
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LOGISTICS: EMERGENCE OF THE TERM AND
HISTORICAL DEVELOPMENTS
Ahmet Saridogan

ЛОГИСТИКА: ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА ПОНЯТИЕТО
В ИСТОРИЧЕСКИ ПЛАН
Ахмет Саръдоан

Abstract
Logistics is an activity which is of vital importance to any economic system. It has emerged in the
dawn of human activities and has existed long before the term itself has been coined. Initially
relating to primarily transportation activities of goods, as time passes and as economic activities
became richer and more various, it encompassed more and more operations. The aim of the current
paper is the concept of logistics to be presented in a modern times perspective, and the main stages
characterising its historical development to be systematized and briefly analysed
Key words: logistics, transportation, goods, materials

Резюме
Логистиката е дейност, която е от съществено значение за всяка икономическа система.
Тя възниква в зората на човешката цивилизация и съществува много преди да бъде
утвърден самият термин. Първоначално понятието "логистика" обхваща дейностите,
свързани с транспортирането на стоките, но с течение на времето и обогатяването на
икономическите дейности започва да обозначава все повече операции.
Целта на настоящата разработка е понятието "логистика" да бъде разгледано в
перспективата на съвременността, а също така и да се откроят и анализират накратко
основните фази, характеризиращи неговото развитие в исторически план.

Ключови думи: логистика, транспортиране, стоки, материали
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1. Introduction
Logistics as economic activity has existed since the very start of the human civilization.
In the beginning, it was associated mainly with the various activities related to the mere
transportation of goods. With the development of economic systems, associated with the
intensification of national and international trade, logistics started to embrace many other
activities related to the carrying of goods. In the current paper the contemporary definition of
logistics, and the main stages characterising its historical development are presented and
analysed. The aim is to shed light on the development of the term and the enrichment of the
services which are being embraced under its umbrella.

1. Definition and scope of logistics
The term 'logistic', originating from Latin language, is derived from the compound of
the words 'logic' and 'statistics'. From this point of view, we can name logistics as 'statistical
logic'.
In general, the concept of logistics is the transfer of the goods from the manufactured
spots to warehouses, stocking of it, delivery of the goods to the desired places in the desired
way and the planning of these deeds to be carried out in the most productive and the fastest
way. In other words, it is an updated version of the transportation in the past (£evik and Kaya,
2010: 22). The most prevalent definition of logistics was made by The Council of Logistics
Management (CLM) and by Supply Chain Management Professionals (CSCMP). In
accordance with this definition, logistics is the planning, the implementation and the
controlling of materials, goods and services and the flow of information in the supply chain in
order to meet the needs of the customers. It also includes the stages of receiving goods from
the production spot and delivering these goods and services to their end-use spot. The two
way mobility is provided in an efficient and productive way (Giilenq, Karagoz, 2008: 3).
To comprehend the definition of logistics, the seven characteristics of logistics should
be taken into account. These are namely (£ekerol, 2013:10):
• The right product;
• The right quantity;
• The right conditions;
• The right place;
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• The right time;
• The right consumer;
• The right price.
Moving from this line of view, we are to say that logistics is the delivery of the product
to the right consumer for the right price, in the right place and time range in the right
conditions.
The product here can be raw material, semi-product or end product. The right time for
logistics operators is the quickest time possible. Profitability is the aim of every commercial
business, so the delivery of goods to the receiver in the lowest cost possible is another
important point for the businesses.
In businesses, either in pre-production stage, during production or in post-production
stage, flow activity of raw materials and supplies, semi-products and end products are defined
around the concept of logistics (Gumii§, 2009:98). In line with this point of view, all activities
of the raw materials and semi-products until the production line are called inbound logistics,
and all activities in post-production stage regarding the delivery of the goods and services to
the customers are called outbound logistics.
While inbound logistics include the activities which regulate the acquisition of raw
materials from the supplier, the storage of these materials and their production in the
framework of the supply chain, outbound logistics is realized with the functioning of the
system that provides the storage of end-product by acquiring them from the supplier and the
delivery of these products, which is a supplementary factor to the inbound logistics process.
This whole process enables the control of activities through the bilateral notification of the
parties, and therefore provides the delivery of services to the customer under the most proper
circumstances (£ekerol, 2013: 10, 11).
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Fig. 1. Logistics Flow (Cekerol, 2013:10,11)

We can see the whole logistic flow of a company in Scheme 1.
2. Historical Development of Logistics
Although the term logistics was first used in the military j argon, in the historical course,
logistic activities firstly began with the preparation and storage of the food that primitive
people hunted or gathered. Later on, logistics was used in all military operations ranging from
storage of ammunition to planning of military mess hall, and the logistics was defined in
military for the first time.
In literature, logistics was defined as the implementation and design of all elements that
would support the operation capability of the military troops, and as securing efficiency at
war and peace by supplying the related equipment and materials (Tutar, Tutar ve Yeti§ir,
2009: 192). With the transition of the world from war economy to trade economy after the
World War II, logistic activities also changed in form and integrated to the commercial
activities.
When we analyse the historical development of logistics, it was developed and shaped
in parallel with humanity, showing a quality that contains all fields of science within.

Table 1. Historical Development of Logistics
Table 1. Historical Development of Logistics

I. ERA

II. ERA

III. ERA

IV. ERA

Primitive Logistics

Military Logistics

Commercial
Logistics

Modern Logistics

184

The first logistic
activities started.
There was no
planning. The
production activities
remained on the
forefront. There was
no control over the
operational
activities such as
storage and
distribution.

This era encompasses
all
activities
that
involve the
procurement, supply,
storage, transportation,
distribution,
maintenance,
repair
and discharge o f the
materials
of
the
military inventory.

W ith rapid changes
occurring
in
the
technological
and
economical need in
commercial field, new
organizations
containing
all
functions o f logistics
began to form. This
era encompasses the
link between material
management
and
physical distribution.

As a result o f the
modernization o f the
activities,
logistics
began to be applied in
managerial
and
operational levels.
Managerial Logistics
• Supply Logistics
•Logistics Management
Operational Logistics
• Management o f
Materials
• Management o f
Production-Operation
• Management o f
Distribution

Source: £ekerol, 2013: 6
As can be seen in Table 1, the first era is named the “primitive logistics era”. No
planning exists and production activities are more important in this era.
The second is the military era. It includes all processes that involve the procurement,
supply, storage, transportation, distribution, maintenance, repair and discharge of the
materials of the military inventory.
The third era, identified as “modern logistics” is the era when the world quits war
economy, and logistics occur as a preface in commercial activities with the changing
commercial needs. Material management and physical distribution links are added to the
picture.
In the fourth, Modern Era, as a result of the modernization of logistics activities,
logistics began to be applied to managerial and operational levels. In this era, logistics was
divided into departments of professions such as supply chain management, logistics
management, material management, production and operation management and distribution
management.
Stages of logistics with a modern look are given in detail on Table 2 below.

Table 2. Logistics Development Stages with a M odem Look
ORGANIZATIONAL DESIGN
STAGES
ADMINISTRATION
1960s
Stocking and Transfer

Sales Marketing

Scattered Logistic Activities

Storage

Weak Interconnectivity of

Stock Control

Logistic Activities
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Transportation Activity

Weak Management of Logistics
Authority Affects the Success of a
Business

1930s

Total Cost

Centralization of Logistics

Centralized Logistic Activities

Total Cost Management

Growing Logistic Management

Process Optimization

Authority

Logistics as a Competitive Advantage Computer Applications
1990s
Logistic Planning

Expansion of Logistic Activities

Supply Chain Strategies

Supply Chain Planning

Integrated Logistics

Integration withBusiness Operations Support for Total Quality

Management

Integration with Process Channels

Management

Logistic Management Activities
_____________________ 9000s______________________________________________________
Strategic Supply Chain View
Commercial Partnership
Usage of Extranet Technology

Changes in Demand
Benchmarking and

Supply Chain
Management

Virtual Organization

Cooperation in the Total Quality Reorganization
Management Parameters of Supply
Chain in order to Use the Channel
Power

as

a

Joint

Enforcement

Instrument
2000 and beyond
The application of Internet to the
Concept of Supply Chain

Commercial Partnership with the

E-Supply Chain

Instantenous Low Cost Share

Network of Supply Chain

Management

of Database
Electronical Info

.com. Add-in and Market
Changes As such

Supply Chain Management

Organizational

Synchronization

Measurability

Agility

and

Sources: Karagoz and Gulem;, 2008;77

3. Developments signifying the enhancement of the concept of logistics after WW II
3.1. Globalisation
When looking from only a commercial point of view and putting aside its socio- cultural
effects, a lot of companies aim to assert themselves in the international arena. In a world
where rivalry is seen on a daily basis, all companies dream of opening up to different markets,
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and carrying out product or service trades. In this sense, the only way to cross the border in a
rapid and reliable way and form commercial relations is to work with a good logistic source
provider or for the company to form a robust logistics network within its scope.
3.2. Increasing Rivalry Between Companies
The increasing rivalry between companies has brought with it the necessity to offer the
highest quality products and services to the consumer. As a consequence, companies use
external sources rather than creating resources for logistics and use this resource to develop
their existing products or to create new products.
Aside from this, the cost of transport as an important logistic sub-process has a notable
share in the overall cost; moreover in some industries it is indicative in the rivalry (i.e. mines,
core chemistry, iron and steel, cement).
Another point to be made is the desire to instantaneously meet client expectations.
Meeting client requirements without losing time and keeping the client waiting is also an
outcome of the desire to create rivalry advantages. As a result distribution networks and
storages have expanded.
3.3. The Forming of Radical Changes in Stockpiling Philosophy
Retailers have undertaken half the function of stockpiling, while wholesalers and
manufacturers have undertaken the other half. In the beginning of the 1950’s, especially in the
field of raw vegetables and fruits, more complicated stockpiling techniques have been
developed and the ratios have changed to 10% retailers, 90% distributors and manufacturers
(Cekerol, 2013:8).
Moreover, new insights in the field of production such as on time production have
also brought new viewpoints to the distribution and stockpiling concepts.
3.4. The Revolution in Computer and Communication Technologies
As specified below in studies in logistics, there is a need for a lot of detail and
information. This information is related to (£ekerol, 2013: 9):
•

Where clients are,

•

The size of the order,

•

The centres where the product is produced, stored, and distributed,

•

The cost of access to the client from storage and factory,

•

Where the suppliers are,
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•

Current stock levels at the storage and distribution centre,

•

Knowledge of the process of products and raw materials.

It is not possible to manually analyse the information listed above. Therefore new
technologies and computer programs are used.
3.5. Green Logistics and Counter Logistics
While not harming nature, keeping the environment clean, providing the consumer with
ecologic products and services are part of green logistics, recycling used products so as not to
consume natural resources and reusing them is a part of recycling logistics. Aside from these
two concepts having cost cutting effects, as a marketing strategy they also position the
manufacturer and service provider as environmentally friendly in the perspective of the
consumer and therefore aim for it to have an effect in the increase of market shares.
4. Conclusion
Logistics is a relatively new term for an ancient activity, vital for the economy. Without
logistics the functioning of the economy is practically impossible. Though simple at first
sight, logistics actually can be an extremely complex activity in some cases. It is related not
only to the transportation of certain goods from one location to another, but also to the
optimization of storage space and time for the goods, insuring them and meeting both the
needs and the expectations of the customers. Observed from a historic perspective, four eras
of development of logistics services could be defined. All these four eras reflect the
development of economic relations in society and are intertwined with technological
advancements. Certainly computer technologies and digitalization are playing an important
role in ensuring that logistics respond to the needs of the present dynamic times.
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БАНКОВИ ИНОВАЦИИ: СЪЩНОСТ, ВИДОВЕ И
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ
Огняна Стоичкова, Яким Китанов, Виржиния Желязкова

BANK INNOVATIONS: SPECIFICITY, TYPOLOGY
AND CONTEMPORARY TENDENCIES
Ognyana Stoichkova, Yakim Kitanov, Virginia Zhelyazkova

Резюме
Банките са основни източници на кредитен ресурс за икономиките на
мнозинството от страните по света, и България не прави изключение.
Развитието на икономиката в съвременния силно динамичен свят налага
банките да бъдат в ход с времето, а това означава да предлагат иновативни
решения за клиентите си. Обект на настоящата студия е същността на
банковите иновации, тяхната типология и съвременните тенденциите,
които се наблюдават в тази област.
Ключови думи: банкови иновации, кредитиране, лизинг, тръстови операции

Abstract
Banks are the main source of credit resource for the economies of the majority of the
countries around the world, and Bulgaria is not an exception. The development of the
economy in the current highly dynamic environment requires banks to be in pace
190

with the times, and this means for them to offer innovative solutions for their clients.
The aim of the current paper is the specificities of bank innovations to be presented, a
typology of them to be offered, and the main contemporary tendencies in this area to
be outlined.
Key words: bank innovations, credit activity, leasing, trust operations
Увод

В условията на продължаваща световна финансова и икономическа
криза повече от всякога иновационната дейност е особено важна за
оцеляването и успеха както на отделния вид бизнес, така и на икономиката
като цяло.
Новата рамкова програма на ЕС за научни изследвания „Хоризонт
2020“ трябва да затвърди лидерската позиция на Европа в областта на
иновациите като подкрепя високите постижения в научните постижения и
разработването на новаторски технологии. Предвижда се инвестирането на
почти 80 млрд. евро за периода до 2020 г.
Финансирането на иновациите изисква адекватна институционална
инфраструктура.
Банковият сектор в съвремието ни играе важна роля за
обезпечаването на иновационното развитие на икономиката, а
„кредитирането продължава да е едно от главните направления на
банковата дейност“ (Еъргаров, Китанов, 2015:24). Изискванията
са
конкурентоспособност и иновационна ориентация на всички финансовокредитни организации, влизащи в сектора. Банковата дейност е изложена
на влиянието на „мащабните и бързи промени в технологиите“
(Zhelyazkova, Angelakis, 2014:560). На първо място по отговорност и
значимост е ролята на банките с държавно участие. Те имат фундаментална
важност за осигуряването на висока инвестиционна активност в
икономиката и за оказване на финансова подкрепа на пазарната
инфраструктура (Аксиев 2012).
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1.
Същност на банковите иновации
Банковите иновации се възприемат като крайния резултат от
иновационната дейност, специфични финансови иновации, осъществявани
от банките на финансовите пазари или в собствената им дейност под
формата на нов и усъвършенстван продукт, услуга или процес. Според
дефиницията на Евростат, иновативна е тази фирма, която е въвела нов или
усъвършенстван продукт, услуга или процес за периода, който е обект на
анализ (Славова-Ночева2009).
Някои от свойствата, характерни за иновациите в даден сектор,
са:
~~
новост;
удовлетворяване на пазарното търсене;
търговска реализация;
партньорство между банките и клиентите.
Изброените признаци в пълна сила отговарят на понятието банков
продукт, но имайки предвид многозначността на понятието иновационна
дейност на банката, трябва да се обясни понятието новост във връзка с
въвеждането на нови банкови продукти:
всеки продукт, разработен от банката за удовлетворяването
потребностите на клиентите и нямащ аналог на пазара, е нов;
всеки продукт, който съществува в спектъра на услуги на
банката и е използван на даден пазар, след въвеждането му на друг пазар,
също е нов;
всеки продукт, внедрен от банката на основата на анализ на
пазара и оценка на възможността за създаване на копие на вече
съществуващ на пазара продукт, също е нов;
На базата на изложеното може да се направи изводът, че понятието
„иновация“ е приложимо към всички нововъведения във всички сфери на
дейност на банката, имащи определен икономически или стратегически
ефект, чието приложение може да осигури прираст на клиенти на банката,
нарастване на пазарния дял, намаляване на разходите за всяка от
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дейностите или създаващо условия за изброеното. Иновационният процес,
т. е. процесът, свързан със създаването, развитието и разпространението на
иновации, обхваща всички страни на дейността на банката - от
разработването на концепция или идея до практическата й реализация.
Всички иновационни процеси в банката може да се подразделят
в групи, които включват не само технико-технологични разработки, но и
внедряването на нови форми на бизнес, нови методи за работа на пазара,
нови стоки и услуги, нови финансови инструменти. От голямо значение е
иновационният банков процес, свързан с формирането на комплексен
банков продукт в сътрудничество с партньорите, при което иновационният
процес се преразпределя между няколко участници. Като пример може да
се даде услугата еквайринг, системата за дистанционно управление на
сметките, пакетни застрахователни услуги и др.
Целият паричен оборот се формира и преминава през банковата
система. От това как банката участва в инвестиционните и иновационни
процеси, осигурява преминаването на паричните потоци, безопасността им,
целевата насоченост, ефективността на изпълнение на операциите, зависи в
голяма степен ресурсното осигуряването на иновационните програми.
Финансовата подкрепа на всеки иновационен проект е основен
проблем за формирането на иновационния процес. Всеки иновационен
проект от своя страна трябва да бъде разгледан като вид инвестиционен
проект, а разработването му е „свързано с необходимостта инвеститорите
да получат необходимата информация, въз основа на която да вземат
рационални и ефективни инвестиционни решения, за да могат да
анализират успешно инвестиционните си цели“ (Георгиев, Кръстев,
Марева, 2015: 55,56).
Търговските банки нямат интерес да концентрират ресурси в
иновационни проекти, с изключение на лихви и дивиденти, което невинаги
е изгодно за банката. Лихвените проценти са изгодни за банката при
краткосрочните кредити. За дългосрочно инвестиране повечето банки
нямат нужния ресурс, а и финансовите инвестиции в иновационна дейност
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са най-рисковите. 1 Затова стратегическите интереси в развитието на
банковото дело изискват реформи в търговските банки. Цел на реформите
трябва да е повишаване качеството на управление до световните
изисквания.
В много области на банковата дейност, в които може да се
внедрят иновации, изгодни както за банката, така и за клиента, сферата на
интерес невинаги е на повърхността. Може да се промени начинът на
управление на инфраструктурата и така да се съкратят разходите. Но за
клиентите най-видими са иновациите в бизнес процесите. Дори
съкращаването на времето по оформянето на кредитната операция за
клиента вече е иновация.
Има ясна граница между изобретение и иновация.
Изобретението е нещо, което не е правено никога по-рано. Иновацията е
нещо, различно от това, което е правено и което оказва влияние върху
бизнеса.

1 Определението за инвестиции според Георгиев, Кръстев и Марева (2015:
12) гласи: „..влагане на капитал в различни видове активи за определен
срок с цел нарастване на тяхната стойност в бъдеще и (или) извличането на
положителен доход от притежаването и експлоатацията им“. Според
Китанов (Китанов 2016:4), „Инвестиционната дейност представлява
влагане на инвестиции и осъществяване на практически действия за
получаването на печалба или друг полезен ефект.“
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Фиг. 1. Иновационен процес

В модела на иновационния процес е показано, че инвестицията е
един от неговите елементи. Това налага да се откроят различията и
обхватът на инвестицията от иновацията. Като че ли и двете понятия имат
еднаква основа. И при двата процеса се изисква наличието на пари,
пресмятане на едни и същи финансови показатели, и при двата вида са
необходими обосновани проекти. Но при инвестициите бизнесът вече знае
къде да направи вложенията си, за да получи в бъдещето финансови
потоци. Управлението на един инвестиционен проект се осъществява
значително по-лесно в сравнение с иновационния проект. При
инвестиционните проекти рисковете се пресмятат и се предлагат мерки за
противодействие. При иновационните проекти всичко е много по-сложно:
инвеститорът влага средствата си в иновационния продукт,
маркетинговите проучвания в иновациите са сложни и трябва да оценят
реакцията на потребителите, на конкурентите и много други важни
обстоятелства. Това налага включването на иновационните инвеститори
като
венчърните фондове, както и на държавната подкрепа на
иновационния бизнес. Тук, както посочва проф. О.Стоичкова, водеща роля
играе „правното и стимулиращото въздействие на държавата върху
националните и чуждестранните инвеститори, в лицето на банки,
финансови институции,... подбуждайки ги да инвестират средства в
икономиката, производството и предприемачеството“ (Стоичкова, 2015: 8).
Тук е уместно да посочим определението, което е дадено в
директивата за събиране и интерпретиране на иновационна информация
(Справочника от Осло) на Европейската комисия и на Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (OECD): Иновация е
въвеждането на нов или значително усъвършенстван продукт (стока или
услуга) или процес, нов маркетингов подход или нов организационен
метод в бизнес практиките, организация на работното място или външните
връзки (Наръчник Осло, 2005).
В областта на банковите иновации също има промени в
банковия модел на бизнеса. Повечето международни банки работят
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онлайн, има тенденция основен интерфейс за банкиране да стане
мобилният телефон, а банките ще са само посредник при трансакциите.
2.

Понятие и видове банкови иновации

Иновационната банкова дейност е ориентирана към
хармонизиране на интересите на банката, потребителите и обществото за
създаването на продукти и услуги с по-високо качество, отколкото при
конкурентите.
Отношенията на банката с клиентите се основава на принципа
на партньорството. Това означава, че банките проявяват постоянна грижа
не само за запазването, но и за увеличаването на капитала на клиентите си
като им предлага нови услуги, разширяващи финансово-стопанската
дейност, намаляване на разходите, развиване на стопанската дейност и
повишаване на доходността й, съдействие в иновационната дейност.
Друга причина за появата на нови видове банкови услуги е
конкуренцията между банките и финансовите институции в условията на
нерегулиран парично-финансов пазар. Цел на мениджърите на банката е
диверсификацията и превръщането на банката във финансова компания.
Банковите иновации могат да бъдат специализирани и
комбинирани (фиг.2).
Нова банкова услуга - това е дейност за оказване на помощ или
съдействие на клиента за реализиране на печалба, носеща приходи от
комисиони. За разлика от банковия продукт, услугата може има
незавършен характер.
Новият банков продукт е комбинирана или нетрадиционна
форма на банково обслужване, създадена на базата на маркетингово
проучване потребностите на пазара. Новият банков продукт може да бъде
кредитно-финансов инструмент. Например, през 1958 г. е пусната първата
масова банкова карта Bank Americard, днес Visa, предоставяща възможност
за кредит (кредитна карта).
Банкови иновации
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Специализирани

1

с—

!>

Комбинирани

=4

Нов банков продукт
1
1

Нова банкова услуга
1
1

Кредитно-финансови

Развитие на финансовия

инструменти
Услуги - управление на
Инвестиции в недвиж имо

паричната наличност

имущество

Услуги на пазара на заем ния

Лизингови операции

капитал

Тръстови операции

Кореспондентско
банкиране

Операции с банкови карти -

Съхраняване на докум енти

банка ем итент

и ценности

Валутни операции

Консултантски и инф орма
ционни услуги

Операции с ценни книжа

Операции с разплащ ателни

Депозитни и спестовни

карти

сертификати

Интернет банкиране

Други сделки : форуърди,
опции, фючърси, cyan и
производните им

Фиг.2. Видове банкови иновации

Съвременните банкови иновации могат да се представят с
различни платежни и други инструменти: ценни книжа, задължения,
банкови карти, депозитни и спестовни сертификати, валутни ценности.
Икономическото съдържание на нововъведенията в банковата сфера се
дели в две групи: технологични и продуктови.
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Към технологичните иновации се отнасят електронните преводи на пари,
банковите карти, а към продуктовите - новите банкови продукти, свързани
както с новите операции и услуги, така и с традиционните банкови
операции в периода на тяхното развитие или промяната в условията на
регулиране.
Генезисът на банковите иновации показва, че технологичните иновации
осигуряват конкурентоспособност на банките и спомагат развитието на
съвременна платежна система.
Трудно е да се оцени ролята на финансовите иновации. Ако в страната
липсва система за регулиране на създаване и използване на нови
финансови инструменти, тяхната същност и цели на приложение се
изопачават, т.е. те стават инструменти за заобикаляне на съществуващите
регламенти по отношение на традиционните продукти. Много банкови
продукти нямат ясен законодателен статут или забрани и се отнасят към
категорията „други сделки“.
Това са предимно сделки на финансовия
пазар, свързани с дериватни финансови инструменти.
При определяне на стратегията за развитие на банковите иновации трябва
да се има предвид това, което обединява и разделя от икономическа и
правна гледна точка понятията за банкови операции и сделки, банкови
услуги и продукти.
Съгласно световната практика банковите услуги и продукти включват
типови операции и сделки като пазар на търговски ценни книжа,
финансови фючърси, финансови опции, пазар на ценни книжа. Нови
продукти в традиционните сегменти на пазара на заемен капитал са:
инструменти с плаващ лихвен процент, cyan сделки, дисконтови
облигации, серийни облигации, а също и инструменти на паричния пазар,
имащи характеристика на капитал, заемни парични средства и др.
Банковите иновации или съвкупността от нови банкови продукти и
услуги - това е синтетично понятие за дейността на банката, насочена
към получаване на допълнителен доход в процеса на създаване на
благоприятни условия за формиране на ресурсния потенциал чрез
внедряването на нововъведения, съдействащи на клиентите да
реализират печалба.
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Въздействието на външните фактори, които определят насоката на
преобразуване в банките, има следните прояви:
глобализация на финансовите пазари, предопределяща прехода
към по-еднороден пазар на финансови услуги;
либерализация и дерегулация на финансовите пазари, водещи до
появата на нови конкуренти, които не са банки - доставчици на нови
банкови технологии, телекомуникационни компании, супермаркети и др.
преход към световните интегрирани технологични системи
(Интернет), което създава единна глобална мрежа.
Различните банкови иновации в съвременното банково дело са
отразени в тяхната класификация, която има общи и специфични черти,
характерни за дейността на банките в различните страни.
Банковата практика отделя следните групи иновации, обединени от обща
цел:
нови услуги, свързани с развитието на парично-финансовия
пазар;
услуги за управление на паричната наличност;
иновации в традиционните сегменти на пазара на заемен
капитал.
Общите категории банкови иновации отразяват съществените
качества на отделните банкови продукти и услуги. Да се спрем на видовете
банкови иновации, предназначени за търговците на едро и дребно, тъй като
специализираните услуги са предмет на специален преглед на т.нар.
кореспондентско
банкиране
или
сферата
на
междубанковите
кореспондентски отношения.
В световната практика са познати следните видове банкови иновации:
банкови продукти за нови сегменти: инвестиции в недвижима
собственост, застрахователен бизнес, финансов лизинг ; тръстови операции
и др.;
иновации в нови области на парично-финансовия пазар: пазар
на търговски ценни книжа, финансови фючърси, финансови опции,
некотирани ценни книжа;
управление на паричната наличност и използване на нови
технологии;
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финансово посредничество, насочено към намаляване на
операционните разходи и по-ефективно управление на активите и
задълженията, примерно депозитни сертификати, депозитни сметки на
паричния пазар и др.;
нови продукти в традиционните сегменти на пазара на заемен
капитал, например инструменти с плаващ лихвен процент, cyan сделки,
дисконтови облигации, серийни облигации и др. Към иновациите се
отнасят също и инструментите на паричния пазар, с характеристика на
капитал, заемните средства (заеми и облигации за участие, инвестиционни
сертификати и др.) (Лаврушин, 2008).
Разпространението на банковите иновации се намира под влиянието на
редица фактори, в това число и на система за регулиране. Следствие от
различията в държавното регулиране на банковата сфера на отделните
страни са забрана (3), законодателни ограничения (О) за отделни видове
дейност, изискване за достатъчност на капитала (К), в отделните страни
законодателството се намира в стадий на развитие (Р).
Регулиране на видовете банкова иновационна дейност
Таблица № 1.

ве банкова иновационна де!
иране на ценни книжа
стиции в недвижима собств
>ахователен бизнес
LHCOB ЛИЗИНГ

гови операции

САЩ ания
0
К
0
0
3
к
0
0

:лико-бритаия

ИЯ

К
3

0
3
3
р

Банковият продукт може да се счита за иновационен, ако има следните
характеристики:
създаден е специално за управление на специфичните парични
потоци и е внедрен в структурата на пазара за първи път;
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присъствал е по-рано на пазара, но поне един от параметрите
или елементите му (банков инструмент, банков бизнес процес, банкова
стратегия) е модифициран и приложен за първи път на даден пазар;
пакетен продукт, в който за първи път на даден пазар е
приложено съчетание на съществуващи по-рано банкови продукти
(Литвиненко, 2006).
Анализът на съществуващата класификация позволява да се
проектират признаците на групите иновации, да се определят основните
признаци и да се представи типологията, разкриваща същността на
иновационната дейност.
Според тази класификация могат да се оформят три вида
иновации:
Технологични;
Продуктови;
Комбинирани.
Иновационната дейност на търговските банки трябва да
представлява система, а иновационният процес - да включва редица
последователни етапи: производство, реализация, дифузия.
3.
Стратегия на разработване на банкови иновации и оценка
на ефективността
Стратегията на разработване на банковите иновации може да е
ориентирана към търсенето (така наречената стратегия на бързото
реагиране) или към предлагането на нови продукти (стратегия на
предлагането). В процеса на внедряване на банковата иновация са
възможни неуспехи, свързани с избора на една или друга стратегия, а също
и с липсата на източници за развитие на иновациите, липса на
заинтересованост у ръководството, несъответствие между проучването на
пазара, рекламата и изпълнението.
Предимството на стратегията на бързото реагиране е в това, че
тя позволява да се излезе от ролята на банката като финансов посредник и
да се разшири базата на доходността за сметка на прехода от лихвения
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марж към плащане на комисионна, от маркетинга на продукта към
маркетинг на потребителя.
В Таблица № 2 е представена мотивацията на банковите
иновации.

Мотивация на банковите иновации

Таблица № 2.

Относно клиентите
За банката
тньорство на банката с клиентш !и видове банкови услуги и прод
ранение и увеличаване на капит< [куренция между банките и
шсовите институции;
нтите;
•и услуги във финансово-стопанс даване на условия за разпределя
ост;
рейте на банките;
[вличане
на клиенти и ресурси;
1аляване на разходите;
витие на стопанската активност \[ълнителен доход, в това число и
[сионни;
нта;
!ишаване на доходността;
астване на печалбата;
ействие на иновационната клиев витие на търговската дейност на
ост
ата

Недостатъците на стратегията на нормалното реагиране са в това, че
преразпределението на банковите ресурси на базата на нови продукти
може да доведе до нестабилност и загуба на старите източници на доход.
В края на 90-те години на миналия век много маркетолози, проучвайки
пазара на банкови услуги, се спират на такива маркетингови инструменти
като разработване на нетрадиционни продукти и ориентиране към
неспецифични банкови дейности. Много от кредитните организации в
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страните с развита банкова система преминаха от стратегии, ориентирани
към търсенето, към тези за регулиране на търсенето или към стратегии на
предлагането.
Предимствата на стратегията на предлагането на нови продукти се
определят от банковите иновации, които се отличават от нововъведенията
в другите сектори на икономиката. Например, благодарение на
компютъризацията на инструментите за управление на паричната
наличност се откри възможност за нов продукт, базиран на интеграцията
на разплащателните сметки, срочните депозити, акциите на взаимните
фондове.
Недостатъците на стратегията за предлагане на нови продукти са свързани
с това, че банковата система излиза от пазара на заемния капитал в други
сегменти на парично-финансовия пазар, спомагайки нарастването на
фиктивния капитал.
Като цяло стратегиите за разработването на банкови иновации се основава
на най-важните концепции на маркетинга: диференциация на услугите и
сегментиране на пазара.
Етапите на разработването на банкови иновации са:
разработване на нови идеи с помощта на експертни оценки;
анализ на съответствието на новата услуга на стратегията на
банката;
проучване на потребностите на клиентите и наличието на
търсене на услугата;
оценка на възможностите и опита на банката и като следствие приемане на решението за избор на конкретна стратегия.
Разработването на иновации е свързано с оценка на
икономическата целесъобразност за внедряването и определянето на
тарифа за новите услуги и продукти. За да се направи това, финансовият
мениджмънт на банката трябва да разполага с методика за оценка на
ефективността на новата услуга. Тази методика трябва да съдържа:
обосновка на необходимостта от внедряването на иновацията и
методи за рейтингова оценка, сравняваща услугите;
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определяне на ефективността на новата услуга на базата на
цифрова оценка на потенциала на пазарния сектор и конкуренцията;
методи за сравнение на получения резултат с критериалното
ниво.
Изчисляването на общата оценка на иновацията (новата услуга)
се прави по следната формула:
ООИ = ПП +К +РСК + РВС
където:
ООИ - обща оценка на иновацията(услугата);
1111 - потенциал на сектора на пазара;
РСК - реакция на евентуалната съпротива на клиентите;
К - степен на конкуренцията;
РВС - готовност на ръководството и оценката на вътрешната съпротива.
При приемането на решение за целесъобразност на
разработването и внедряването на новата услуга получената обща оценка
се сравнява с критериалното ниво, което може да изглежда така:
внедряването на новата услуга е неефективно - 0 точки, средно ефективно
- X —N точки, ефективно - X точки.
Съчетаването на основните елементи на стратегията и
методиките за управление на иновациите в световната практика е отразено
във формулата:
Банкова финансова иновация = ТОРКА + рационален личен интерес
където:
Т - технология;
О - отслабване на регулирането, в това число в областта и данъчното
облагане;
Р - лихвен риск;
К - конкуренция за клиенти;
А - адекватност или достатъчност на собствения капитал.
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Рационалният личен интерес е синоним на възможностите на
банката за печалба.
Практиката на кредитните организации свидетелства за
разнообразието на иновациите им. Банките активно осъществяват
разплащането в наличност и депозитните операции в интерес на клиентите.
От началото на своята дейност те изпълняват функцията да съхраняват
парите и да поддържат средствата на своите клиенти. Новият продукт в
тази традиционна сфера възниква като съвкупност от банкови операции
(пакет услуги), които се наричат услуги за управлението на паричната
наличност.
Фактори за успеха на банката при внедряването на иновациите
са следните: принадлежност на банката към изгодно позиционирана
стратегическа група, наличие на нужните финансови ресурси, достатъчен
набор от продукти и услуги, ценови предимства, рентабилнаст,
технологично ниво и иновационен потенциал, професионализъм и високо
качество на обслужването на клиентите. Разбира се, оценката на
ефективността на разработването и използването на иновации и нови
технологии във всички сфери на живота се определя от жизнения стандарт
на хората, от повишаването на благосъстоянието им.
Жизненият стандарт е едно от най-важните условия за
заинтересоваността на държавата и обществото от иновации. Така се
получава своеобразна спирала - обществото стимулира иновационните
технологии, а те от своя страна подобряват качеството на живот на хората.
Изследванията за иновационна активност се провеждат съгласно
методическите препоръки на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие, ОИСР (Organisation for Economic Co-operation
and Development, OECD).
При провеждане на международни изследвания и съпоставки
се използва глобален иновационен индекс ЕИИ (Global Innovation Index,
INSEAD,Gll), който се изчислява и се публикува от изследователския
институт INSEAD и има за цел да класира страните по ниво на развитие на
факторите, подпомагащи иновационната активност. Индексът включва
субиндекси, някои от които са институции и политики, кадрови потенциал,
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конкурентоспособност на пазарите, конкурентоспособност на компаниите,
резултати от научни изследвания.2
Не по-малко важна е информацията за оценката на
иновационната активност
и банковата дейност, която предоставя
Световната банка.
За изследване на жизненото равнище на населението се ползва
индексът на човешкото развитие (ИЧР или Human Development Index HDI), който от 1990 г. ежегодно се публикува в доклада за човешкото
развитие на ООН. Според този доклад за 2015 г. България е на 59-то място
сред страни със средно ниво на развитие на човешкия потенциал.
Непосредствено преди България се подреждат Антигуа и Барбуда,
Барбадос, Казахстан, Бахамите, Уругвай, Румъния, Оман и Русия, а след
нея остават Палау, Панама, Малайзия, Мавриций, Сейшелите, Тринидад и
Тобаго и Сърбия. Най-високата позиция в класацията, заемана от
източноевропейска държава, е 25-тото място на Словения, а почти
непосредствено след нея се класира и Гърция (29-то място). Хърватия и
Черна гора също имат по-висок индекс на човешко развитие от България.
Двете са класирани относително по-ниско от Гърция и Словения,
съответно на 47-мо и 49-то място. Македония е най-ниско класираният
съсед на България, която се намира на 81-ва позиция. Най-висок индекс
има Норвегия, първа в групата на страните с високо ниво на развитие на
човешкия потенциал.3
Проведените от учените изследвания откриват статистическа
взаимовръзка между иновационната активност и нивото на развитие на
населението.
Влиянието
на
иновационната
активност
върху
благосъстоянието е огледално симетрично. При това се проявява пряка
зависимост между жизненото равнище на населението, иновационната
активност и финансовите възможности на банковата система.
Промени в структурата на междубанковия пазар и иновациите

2 За
повече
вж.
Global
Innovation
Index,
http ://Globalinnovationnidex. org/gii/
3 За повече вж. http://econ.bg/_i.710988_atl.html/16.12.2015r.
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INSEAD,

Междубанковите кредити са източник на инвестиционни
ресурси, на ликвидност на банковия сектор и най-важно - на
разпределение на финансовите средства и на иновационните процеси.
Междубанковият пазар реагира на външните шокове на финансовата криза
по-чувствително от другите сегменти на финансовия сектор. Това е
свързано с два фактора.
Първо. На междубанковия пазар преобладават краткосрочни операции, а
лихвените проценти по кредитите се формират под влияние на текущата
пазарна конюнктура и на очакванията на играчите на пазара. Така
конюнктурата на междубанковия пазар се променя по-динамично от пазара
на кредити, депозити или дългови ценни книжа. Затова промяната в
предпочитанията на участниците на пазара може да се проявява в
разместване на структурата на операциите на междубанковия пазар порано от всички други сегменти.
Второ. Междубанковите кредити са сред основните инструменти за
управление на ликвидността на банките. Изменението на ситуацията в
реалния сектор на икономиката или на капиталовия пазар (намаляване на
спестяванията, спад в котировките на ценните книжа, влошено качество на
кредитния портфейл) може да се отразят на банковата ликвидност. Тъй
като изменението на кредитните и депозитни операции или на
планираните параметри на
емисиите облигации изискват време,
междубанковите кредити могат да реагират на подобни ситуации по-рано
от процента и доходността на другите финансови инструменти.
Така промяната на ситуацията на междубанковия пазар до известна степен
може да предотврати изменението на ситуацията в другите сегменти на
пазара.
Иновации в сферата на паричната наличност
Пакетът услуги за управление на паричната наличност осигурява нормално
управление на наличността в интерес на клиента, гарантира запазване на
нужния паричен и депозитен баланс за ефективно използване на наличния
капитал на клиента.
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Новите услуги в сферата на управление на наличността в световната
практика се наричат кеш мениджмънт и представляват съвкупност от
услуги и технологични иновации.
В широк смисъл управлението на наличността отразява създаването на нов
банков продукт като съвкупност от предлаганите отделни банкови услуги
на физически и юридически лица за управление на ликвидността с цел
оптимизация на паричните потоци на клиентите на търговските банки, а
също и за развитието на разплащателните технологии.
В тесен смисъл кеш мениджмънтът е свързан с банковите услуги за
оптимизация на финансовите потоци на корпоративните клиенти. Така
счетоводната информация, получена от анализа на времевите редове, което
позволява по-ефективното водене на сетълмент и платежните операции
чрез терминали, инсталирани във фирмата и заобикалящи клиринговите
центрове.
Като системен продукт кеш мениджмътът за първи път е ваведен през
1969 г. в Банк ъв Ню Йорк Мелън (Bank of New York Mellon) - САЩ,
където различията в нормативното регулиране на търговските банки в
отделните щати водят до затруднение в плащанията между
производствените звена на компаниите. През 1944г. в Германия е пуснат
нов банков продукт - управление на наличността в брой (cash management
account), т. е. единна текуща сметка на клиента, която може да обединява
до девет подсметки. Всички подсметки се консолидират, а клиентът плаща
лихва само върху общото салдо.
Операциите за управление на паричната наличност, осъществявана от
чуждите банки дава възможност:
да се ускори събирането на плащанията от длъжниците в полза
на клиентите на банката;
да се използва временният луфт между постъпления и
разходване на средствата, като така се избягват санкциите за закъснели
плащания;
да се инвестират свободните средства в депозити и други
печеливши инвестиции;
да се управлява кредитната позиция на клиента, включително да
се предоставят гаранции по кредитите;
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да се прогнозират паричните потоци.
При управлението на наличността голямо значение има
управлението на само на краткосрочната ликвидност на клиентите, но и
технологията на касовите операции. Като пример можем да дадем някои
продуктови(услуги при касово обслужване) и технологични(с банкови
карти) иновации - Таблица № 3.
Продуктови и технологични иновации
Таблица № 3.
щионни услуги
>вииновации
и за ЮЛ инкасо и съпровождане на и за ЮЛ инкасо и
и и товари
волщане на ценни пратки и товари
нане на наличните пари в
;иране на паричната наличност
ана банката и записването им
гата по гъвкава тарифна скала
етката на клиента в същия ден
шге и оформяне на парични
зарителна подготовка на
и книжки
зната структура на парите
н за доставки получаване от клиента
сане на парите от касата
шяне на паричната наличност
жата по предварителна заявка
зента инкасо
са на повредени и
'лтация на клиентите
ггелни банкноти
щоналната касова дейност
щии с банкови карти
щии с банкови карти
и по договор за
сане и обслужване на
фативни карти за заплащане на командире
нокасовото обслужване
сетни,
илети и превеждане на заплати.
чване на договор с
веки и обслужващи компании за
зираните от тях стоки и
и с банкови карти-акуайъринг.

Индивидуално банково обслужване
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Списъкът с услуги, предлагани от различните банки по отношение на
частното банкиране (private banking), показва различни подходи и
класификации на този вид сделки. За всяка отделна банка нова може да е се
окаже тази услуга, която вече съществува в световната практика, но още на
се използва в дейността на тази банка.
Един от примерите за индивидуално банкиране е обслужването на VIP
клиенти. В световната практика съществуват повече от 350
специализирани институции за индивидуално банкиране, понякога като
независими банкови бутици или специални дъщерни компании. Заедно с
това има и над 5000 малки и средни банки, специализиращи се в
индивидуалния подход към клиентите.
Дори в страните с неразвита банкова система работят банки, с насоченост
към частното банкиране. Например, в Иран една от жизнеспособните банки
„Сенах“, създадена през 1948 г. и до днес е ориентирана към обслужване на
VIP клиенти. В някои банки в списъка за персонално комплексно
обслужване са клиенти, работещи активно с банката.
Индивидуалните банкови услуги включват:
персонален мениджър;
определяне на потребностите и разработване на индивидуален
пакет услуги и тарифи;
оказване на помощ за управлението на паричните потоци на
клиентите;
консултации за всички проблеми при взаимодействието на
банката с клиента;
техническо обслужване на система за финансова информация
между банката и клиента.
Допълнителните услуги, предоставяни от търговските банки в
условията на кризисни явления в платежната система, са разработване на
нестандартни финансови схеми и компенсации за клиентите на банката,
оказване на помощ за излизане от кризисни ситуации и др.
В рамките на създаване на кредитния продукт на банките
оказват и нови консултантски услуги като такива за съставяне на
документация за получаване на кредит; избор на най-ефективна форма за
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кредитиране (кредитна линия, овърдрафт и др.); търсене на стратегически
инвеститори за реализиране на големи инвестиционни проекти,
икономическа оценка на проектите; кредитиране на малък бизнес.
Частното банкиране в България е сравнително млад пазар и не е широко
разпространена финансова услуга, както това е в Швейцария например. Не
се прилага и точно в този вид, в който е позната в Западна Европа.
Достъпно е за състоятелни клиенти, за такива със средни и високи доходи,
със значителни активи, и за клиенти със средни доходи, но тази услуга все
още прохожда.
Технологични иновации
В световната практика има система за предоставяне на нови технологични
банкови услуги на три нива. На първото ниво е банкирането на дребно чрез
банкомати, банкови карти и ПОС терминали в търговси обекти, а също и
услуги, свързани с обработката и съхранението на парични документи.
Второто ниво - това е банкирането на едро, включващо парични преводи,
управление и контрол на паричните операции. Към третото ниво се отнася
автоматизираното изчисляване на плащанията - автоматизирани
клирингови къщи.
У нас внедряването и развитието на електронните елементи на плащане се
осъществяват в две насоки: 1) вече е достатъчно разпространена системата
за плащания с карти и 2) заедно с развитите страни и у нас си пробиха път
електронните пари, които са нов паричен агрегат.
Банковите карти са един от най-динамично развиващите се сегмент на
пазара на банкови услуги. В България плащания с банкови дебитни карти
стартират едва в началото на 1994. Те се обслужват от БОРИКА - с
решение на УС на БНБ от 4 февруари 1993 г. се създава фирма БОРИКА,
на която е възложено изграждането на национална платежна
инфраструктура за разплащания с банкови карти, тъй като в периода 1990
г. - 1993 г. са правени усилия за въвеждане на банкови карти и изграждане
на мрежи от банкомати и ПОС терминали от някои търговски банки.
БОРИКА има връзка с мрежите на MasterCard Europe (EPS-NET), Visa
International (VISANET) и на American Express, благодарение на което след
1996 г. у нас стана възможно да се теглят пари в брой от всички банкомати
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и да се плащат стоки и услуги от ПОС терминали, свързани към БОРИКА,
с всички картови продукти на тези организации. 4
Картата е документ, даващ възможност за извършване на трансакции,
които могат да се осъществят както на хартиен носител, така и в
електронна форма.
Един от инструментите за реализиране на международни плащания е
междубанковата електронна системата SWIFT (The Societe o f Worldwide
Interbank Financial Telecommunication)- международна финансова общност,
осигуряваща глобална съобщителна комуникационна среда за съхраняване,
предаване и обработка на банкови транзакции с цел международни
междубанкови разплащания в различни видове валути. Мрежата на SWIFT
е създадена на Брюкселската конференция през 1973 г., нейни членове са
239 банки. Днес те са повече от 6500 от 189 страни. Има два активни
центъра - в САЩ, щата Вирджиния, и в Холандия. Освен тях е изграден и
трети в Белгия, който се задейства при екстремални ситуации.
Членството в системата SWIFT позволява много бързо да се обработи и
предаде информация до всяка банка във всяка точка на света с кодирани
символи чрез единна компютърна хиперсистема. Ежедневният обем на
плащания през системата надвишава 5 трилиона долара.
Освен явните предимства, системата има и някои недостатъци:
зависимост от технически проблеми и аварии;
високи разходи, обременителни за малките банки;
намаляване времето за придвижване на документите стеснява
възможността за използване на плащанията па кредити.
Важен елемент при внедряването на нови услуги е
разработването на икономически обосновани тарифи за плащане на
комисиони. Така банките, явяващи се посредници, могат да консултират
клиентите си по договорите и за избора на валутно-финансовите условия.
Някои банки могат да имат допълнителни доходи от привличането на
други търговски банки за извършване на международни плащания.
За
повече
вж.
web/27 023 01 index.html

http://www.helpos.com/archive/preview212

Новите технологии се развиват много бързо. Компютърните
телекомуникационни технологии премахват географската отдалеченост
като фактор при кредитните и платежни операции, което дава възможност
за практическото използване на електронни пари.
Една от първите крачки в тази насока е използването на смарт картите
(smart card), наречени още чип карти. Снабдени са с интегрална схема и
микропроцесор.
Смарт картите получават широко разпространение преди всичко в Европа.
Разпространени са системите за замяната на налични пари Mondex, VISA,
Cash и други системи смарт карти, а в последно време особено
разпространено е плащането през интернет. Има два основни типа
интелигентни карти - контактни и неконтактни. Контактните изискват
устройство за четене, което да ги свърже пряко с главата за четене и писане
на картата, когато картата се постави в устройството. Неконтактните
използват радио честоти да се свързват с четец. И двете имат антени, чрез
които си комуникират. Този вид карти датират от началото на 70-те
години, когато са използвани от инвеститори в Япония и Франция.
Оттогава индустрията се е развила до 1 милиард такива карти всяка година.
Много от разработващите тези системи не са кредитни организации и
затова между банките и нефинансовите институции, които активно търсят
своя ниша на пазара на новите системи за разплащане, се води ожесточена
конкурентна борба. Внедряването на тези иновации може да доведе до
рязко намаляване на обемите на хартиени пари, ползвани за разплащане.
Промяната на характера на банковите операции се съпровожда от промяна
в структурата на приходите и разходите на банките, което обяснява и
активната им роля като посредници и консултанти. Развитието на
картовите плащания стимулира услугите по интернет. Постоянното
иновационно усъвършенстване на технологичните процеси в платежната
система оказва положително, но и отрицателно въздействие - нараства
степента на риска за банката и клиентите й. Нараства и опасността от
измами с електронни средства за плащане, загубите от които понасят хора
и институции. Измамниците стават все по-изобретателни. Понякога те имат
завидни компютърни умения и бързо се адаптират към развитието на
информационните технологии.
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Работи се в посока на разработването на нови форми за
взаимодействие с кредитните институции, за защита на интересите на
клиентите и за минимизиране на загубите от действията на измамниците и
вземане на мерки за предотвратяване на измамнически действия в бъдеще.
Кредитните институции трябва не само да вземат мерки за разследване на
спорните ситуации, свързани с измами, но и да довеждат да знанието на
клиентите си максимално пълна информация за финансовите си операции
и рисковете, свързани с тях. Повишаването на финансовата грамотност на
хората и информацията за евентуалните опасности са също от голямо
значение.
Статистиката на Европейската централна банка показва, че
България е с 20% над нивото за Централна и Източна Европа по брой
издадени карти на глава от населението, с 36% над нивото по инсталирани
банкомати на глава от населението и 8% над нивото по инсталирани ПОС
терминали на глава от населението.5
Темповете на нарастване на пазара на банкови карти показва сериозно
покачване. При плащанията на дребно за стоки и услуги все още
използването на технически средства е ниско. Най-разпространени в
България са дебитни карти са Maestro и Visa.
Интернет банкиране
Банките използват интернет като глобална компютърна мрежа,
която предоставя услуги в различните сфери на човешката дейност.
Социалната мрежа интернет е сравнително млада, създадена е през 1969 г.
в САЩ за Министерството на отбраната, а пред 1983 г. мрежата се разделя
на две: за мирни и за военни цели. След това тази система преминава в
частния сектор и стана възможен обменът на информация между мрежите.
Най-яркият пример за технологична иновация в банковата сфера е
електронното банкиране. За първи път то е било осъществено през 1993 г. в
Англия от Nottingham Building Society. Системата е носила
наименованието “Homelink”, което в буквален превод означава „връзка от
5 За повече вж. http://www.bobs.bg/bg/news/2015/20- БОРИКА -Банксервис
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дома“. Чрез нея потребителите са можели онлайн да получат информация
за банковите трансфери и трансакции по сметките им. Осъществяваните
преводи били предимно за плащане на ток, вода, газ, както и към сметки в
други банки.
Главен проблем за осъществяването на банкови услуги в мрежата на
интернет е консултирането в процеса на кредитните операции. А основно
предимство са ниските разходи за стандартните услуги. Разработени са и
стандарти за електронен пренос на конфиденциална информация, а броят
на потребителите на банкова информация са милиони. Работи система за
управление на банковите сметки по интернет, за търговия с ценни книжа,
за конвертируемостта на валутите, осъществяват се парични преводи и
много други.
Предимствата на интернет търговията при банковите услуги се оценяват
на база фактора спад на себестойността на проажбите, а в същото време
интернет се използва недостатъчно за разработването на нови банкови
продукти. Развитието на банкови иновационни услуги в интернет
позволява да се съкрати паричният оборот и да се намали необходимостта
от пари.
Тръстовите услуги като иновация за българския пазар
Тръстовите операции - това са операциите, свързани с доверително
управление на имущество, което може да се отнася за агентска дейност,
осъществявана срещу комисионни. Тръст е отношение, основано на
доверие между принципала и агента, при което агентът е титуляр на
собствеността от името и в полза на доверителя, управляващ имуществото,
личната собственост, портфейла от ценни книжа.
В исторически план системата на доверително управление на имуществото
в интерес на собственика възниква на основата на развитието на
институциите за настойничество още в древните цивилизации. В условията
на индустриалното общество с тръстови операции първоначално се
занимават отделни предприемачи или застрахователни компании. Днес
тази дейност се концентрира в търговските банки. Тръстовите отдели в
банките обикновено имат специални, а не общи права: да пишат чекове, да
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одобряват парични и други документи, да продават акции и облигации, да
сключват договори.
Търговските банки започват да осъществяват тръстови операции още в
1950 г. в САЩ, Великобритания и Германия. Понятието и ролята на
доверителните операции в различните страни е съобразно с националните
особености. Например, швейцарската банкова практика включва в
понятието доверителни операции по прехвърлянето на паричните депозити
по желание на клиентите в чуждестранни банки и предоставяне на
фидуциарни кредити (при фидуциарните операции банката действа от
името на клиента, а не от свое име), например предлага на европазара
средства на клиента по негово желание и от негово име за получаване на
лихва.
В страните с англо-американско законодателство се използва
конструкцията доверителна собственост.
Управлението на доверителните операции в родната практика все още не е
навлязло в жизнените нужди на средностатистическия клиент на
кредитната организация. Услугата доверително управление е насочена към
по-заможни лица и фирми, които имат специфични инвестиционни
изисквания, но нямат времето и възможностите сами да управляват своите
финансови активи. Статистиката показва, че българите подобно на
останалите източноевропейски народи са изключително консервативни.
Ние държим парите си основно в депозити и недвижими имоти, въпреки
наличието на множество други алтернативи за дългосрочно спестяване.
Както посочва доц. М. Моравенов (Моравенов 2016:119), „...инвестициите
в недвижими имоти могат да носят доходност под шест основни форми“ и
именно това привлича консервативните инвеститори към влагане на
средствата им в този тип активи. Най-разпространените форми за
алтернативно спестяване за хора, които не работят в областта на
финансовите пазари са договорни фондове и/или доверителното
управление. В България има почти 30 управляващи дружества. След
влизането на страната ни в ЕС значително се увеличи и предлагането на
чуждестранни договорни фондове. Разбира се, по-богатите клиенти могат
да получат достъп и до чуждестранните "private banks", които управляват
десетки милиарди активи.
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Законовото определение за доверително управление гласи: по договора за
доверително управление на имущество учредителят на управлението
предава на доверителя имуществото за доверително управление за
определен срок и в негов(на учредителя) интерес.
Доверителните операции не се включват в основния баланс на търговската
банка, а се отразява в специални сметки в раздел Б на баланса.
Лизингови сделки и банковите иновации
Лизингът е съвременна форма на кредитиране. Тя е най-прекият
път да се придобие необходимата стока или оборудване, без да се влагат
наведнъж крупни парични средства.
Лизингът (от английски lease, leasing) се появява за първи път в
американската практика още в края на 19-ти век. През 60-те години на 20ти век лизингьр навлиза в Европа, като първото европейско лизингово
законодателство е френското (от 1966г.). За първи път в България
договорът за лизинг се уреди нормативно през 1966 г. в ТЗ. Тази
нормативна уредба е кратка и се състои предимно от общо формулирани
правила.
Като вид предприемаческа дейност лизингът е насочен към
инвестиране на временно свободни или привлечени финансови средства на
лизингодателя. Според договор за финансов лизинг лизингодателят се
задължава да придобие собственост върху определеното в договора
имущество на даден продавач и да предостави това имущество на
лизингополучателя срещу заплащане за временно ползване с
предприемаческа цел.
От социално-икономическа гледна точка лизингът принципно
прилича на арендата. В повечето страни е приет терминът лизинг като
основен. Съществува отделна законова регулация на лизинговите
операции. Основните черти на финансовия лизинг като специфична
тристранна сделка най-пълно са очертани в Международната конвенция,
подписана в Отава през 1988 г.(документът е разработен от
„Международният институт за унифициране на частното право“ в рамките
на 15 години.)
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Търговските банки могат пряко да участват в лизингов бизнес в
качеството на лизингодатели, а също и в традиционната роля на кредитори
или таланти. В сравнение с лизинговите компании банките притежават
важно предимство те са оформени организационно, т.е.
институционализирани и за провеждане на лизингови операции се изисква
само да формират в структурата си специален отдел.
Предимството на лизинговите операции за банката се състои в нейната
висока рентабилност. Въвеждайки тези сделки, банките могат да разширят
своя спектъра от услуги. В същото време лизингът е доста рискова
дейност. Икономическите възможности на банката отговарят на нормата
за предаване на обекта на лизинга в срок, съвпадащ със срока на пълна
амортизация, т. е. финансов лизинг. Лизинговите дружества, обаче, са погъвкави по отношение на исканото обезпечение. Това прави лизингът попредпочитана форма пред банковия заем.
Иновативност при предлагането на лизингови операции може да бъде
открита в честото им комбиниране с други услуги, предлагани от банката
на клиентите. Идеята зад подобно пакетиране на услугите е постигането на
по-добра за клиента крайна цена на привлечения ресурс, която не би могла
да бъде реализирана, ако той ползва услугите поотделно.

Заключение
През последните години се наблюдава се по-голямо навлизане
на иновациите в банковото дело и в цялост във финансовата система, като
следствие от навлизането на западни инвестиции, банкови и финансови
услуги и схеми на работа. В значителна степен се повиши, в годините след
въвеждането на Валутен борд и развитието на рестриктивна фискална
политика, възможността банките в България да разполагат със значителен
по обем свободни финансови средства, чрез които да са в състояние да
разнообразят продуктовия си асортимент. Появи се възможността банкови
институции да предлагат голяма част от финансовите продукти и услуги
/ипотечно банкиране, застрахователни продукти, лизинг, доверително
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управление, пенсионни фондове и т.н./ под “един покрив” чрез системата
за всеобщото финансово предлагане.
С развитието на новите технологии и интернет технологиите, се увеличи
възможността банковите услуги и продукти в голямата си част да се
предлагат on-line, като в значителна степен да се повишат критериите за
обслужване на клиентите на банката откъм бързина, качество и
разнообразие.
Развитието на новите технологии дава възможност на
търговските банки в България, чрез тези именно нови технологии да могат
да изградят цялостна иновационна програма, както при пасивните си
банкови операции, така и при активните, свързани с кредитирането и
инвестиционната дейност на всяка една конкретна банка. Освен
възможността за всеобщо банково предлагане, възможността за
внедряването на интернет технологиите в банкирането и банковите
продукти и услуги, в значителна степен се разви като вид иновация и
банковото производство и предлагани на “пакети” от продукти. Един такъв
“пакет” от банкови услуги и продукти издържа по-дълго време на
конкуренцията и по-трудно може да бъде копиран от друг финансов
посредник. С развитието на новите технологии ще се увеличи от една
страна възможността дадена банка чрез своя продуктов асортимент да има
конкурентни предимства пред останалите участници на финансовия пазар,
а от друга във възможността да се гарантират в по-голяма степен банковите
депозити и привлечени средства, а оттам и да се повиши доверието в
банковата и кредитната система в страната.
Независимо, че днес оценяваме редица нововъведения като
иновации, не трябва да забравяме, че само след няколко години изброените
технологии ще се превърнат в част от нашето ежедневие, което вече ще
бъде оценявано като остаряло. Реалността ще предостави нови иновативни
решения и продукти, които на свой ред ще предизвикат нови компетенции,
нови знания и умения за тяхното внедряване в банковата практика.
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ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ И НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ
(Необходимост от нова сателитна сметка)

София, декември 2016

ВЪВЕДЕНИЕ

> За основа на тази презентация се използват:
S Общата системата от национални сметки - The System of

National Accounts 2008 (SNA2008) със сателитните сметки за:
• туризъм;
• екология;
• здравеопазване и
• домашно производство.
S Европейската система от национални сметки - European

System of National Accounts 2010 (ESA 2010) c допълнителни
спрямо SNA2008 сателитни сметки за:
• селско стопанство;
• работна сила;
• производителност и растеж;
• изследвания и развитие и
• социална защита.
S Предлаганата нова сателитна сметка за паричните

потоци към националните сметки.

Част първа
ДЕФИНИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ В
НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ

ПАРИЧНАТА МАСА
В РАМКИТЕ НА ПАРИЧЕН АГРЕГАТ
M3 (ШИРОКИ ПАРИ)

> за лева в България
(в милиони лева)

ПОКАЗАТЕЛИ
M3
Базови индекси
Верижни индекси

Източник: БНБ

ХП-2014

ХП-2015

I трим.
2016

II трим.
2016

68 005,7

73 961,4

73 264,3

75 524,9

100,0

108,8

107,7

111,1

0,0

108,8

99,1

103,1

СИСТЕМИ ОТ НАЦИОНАЛНИ СМЕТКИ

р

га

SNA 2008

G

)

р

ESA 2010

G

__У

изводи
( ------------- N

HE

> Няма ясно и категорично дефиниране на
паричните потоци

ч_______/

( ------------- N

HE
ч_______/

> Няма ясно и категорично представяне на
паричните потоци

( ------------- N

HE
ч______ /

> Няма обособена сателитна сметка за
паричните потоци

ОРИЕНТАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ

Част втора
НОВА САТЕЛИТНА СМЕТКА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ

МОДЕЛ

Изходящи парични
потоци (i) на—>
Входящи парични
потоци (j) на 1

S.11

0
Нефинансови стопански 1
предприятия (S.11)
Нефинансови
нестопански
организации (S.15)
Домакинства (S.14)
Държава
(S.1311 + S.1313)
Социално осигурителни
фондове (S.1314)
Застрахователни
дружества и пенсионни
фондове (S.125)

2

3

4

5

6

Други финансови
институции
(S.123 + S.124)

7

Банкови институции
(S.121 + S.122)

8

Външни субекти (S.2)
СУМИ

9

10

11

1

S.15

2

S.14

3

S.1311
+
S.1313

S.125

4

5

S.1314

6

5.123
+
5.124
7

5.121
+
5.122
8

S.2
СУМИ
9

10

Изходящи парични
потоци (i) на—>
Входящи парични
потоци (j) на 1

S.11
НИ
(Y)
0

Нефинансови стопански 1
предприятия (S.11)
Нефинансови
нестопански
организации (S.15)
Домакинства (S.14)
Държава
(S.1311 + S.1313)
Социално осигурителни
фондове (S.1314)
Застрахователни
дружества и пенсионни
фондове (S.125)

2

3

4

5

6

Други финансови
институции
(S.123 + S.124)

7

Банкови институции
(S.121 + S.122)

8

Външни субекти (S.2)
СУМИ

9

10

11

1

S.15

2

S.14

3

S.1311
+
S.1313

S.125

4

5

S.1314

6

5.123
+
5.124
7

5.121
+
5.122
8

S.2
СУМИ
9

10

Изходящи парични
потоци (i) на—>
Входящи парични
потоци (j) на 1

S.11
НИ
(Y)
0

Нефинансови стопански
предприятия (S.11)

1

Нефинансови
нестопански
организации (S.15)

2

3

Домакинства (S.14)
Държава
(S.1311 + S.1313)
Социално осигурителни
фондове (S.1314)
Застрахователни
дружества и пенсионни
фондове (S.125)

4

5

6

Други финансови
институции
(S.123 + S.124)

7

Банкови институции
(S.121 + S.122)

8

Външни субекти (S.2)
СУМИ

9

10

11

ИК
(Z)

1

S.15

2

S.14

3

S.1311
+
S.1313

S.125

4

5

S.1314

6

5.123
+
5.124
7

5.121
+
5.122
8

S.2
СУМИ
9

10

ПРИМЕР

Изходящи парични
потоци (i) на —>
Входящи парични
потоци (j) на 1
Нефинансови стопански
предприятия (S.11)

1

Нефинансови
нестопански
организации (S.15)

2

Държава
(S.1311 + S.1313)
Социално осигурителни
фондове (S.1314)
Застрахователни
дружества и пенсионни
фондове (S.125)

(Y)

S.1313

4

5

6

7

Банкови институции
(S.121 + S.122)

8

Външни субекти (S.2)
СУМИ

9

10

11

S.1311

НИ

3

Други финансови
институции
(S.123 + S.124)

S.14

+

0

Домакинства (S.14)

S.15

S.11

ИК

(Z )

1

2

3

4

S.125

S.1314

6

5

5.123
+
5.124
7

5.121
+
5.122
8

S.2
СУМИ
10

9

150

14

24

20

8

2

5

10

15

248

10

1

5

2

1

1

0

2

0

22

25

1

1

5

1

3

0

2

2

40

20

2

5

1

1

2

1

1

1

34

7

1

1

1

0

1

1

1

2

15

5

2

1

3

1

0

0

0

0

12

5

1

0

1

0

0

0

0

1

8

8

1

3

0

1

0

0

2

10

25

5

0

1

3

1

1

1

2

0

14

235

23

41

36

14

10

8

20

31

418

Изходящи парични
потоци (i) на —>
Входящи парични
потоци (j) на 1
Нефинансови стопански
предприятия (S.11)

1

Нефинансови
нестопански
организации (S.15)

2

Домакинства (S.14)
Държава
(S.1311 + S.1313)
Социално осигурителни
фондове (S.1314)
Застрахователни
дружества и пенсионни
фондове (S.125)

3

8

СУМИ

(Y)

S.1313

10

11

S.1314

6

5.123
+
5.124

5.121
+
5.122
8

S.2
СУМИ

1

20

150

14

24

20

8

2

5

10

15

248

5

10

1

5

2

1

1

0

2

0

22

20

25

1

1

5

1

3

0

2

2

40

5

20

2

5

1

1

2

1

1

1

34

3

7

1

1

1

0

1

1

1

2

15

2

5

2

1

3

1

0

0

0

0

12

1

5

1

0

1

0

0

0

0

1

8

0

8

1

3

0

1

0

0

2

10

25

0

5

0

1

3

1

1

1

2

0

14

56

235

23

41

36

14

10

8

20

31

418

9

ИК
(Z )

2

S.125

0

6

Банкови институции
(S.121 + S.122)

S.1311

НИ

5

7

S.14

+

4

Други финансови
институции
(S.123 + S.124)

Външни субекти (S.2)

S.15

S.11

3

4

5

7

10

9

Изходящи парични
потоци (i) на —>
Входящи парични
потоци (j) на 1
Нефинансови стопански
предприятия (S.11)

1

Нефинансови
нестопански
организации (S.15)

2

Домакинства (S.14)
Държава
(S.1311 + S.1313)
Социално осигурителни
фондове (S.1314)
Застрахователни
дружества и пенсионни
фондове (S.125)

3

4

5

6

Други финансови
институции
(S.123 + S.124)

7

Банкови институции
(S.121 + S.122)

8

Външни субекти (S.2)
СУМИ

S.15

S.11

9

10

11

S.14

S.1311

НИ

+

(Y)

S.1313

S.1314

6

5.123
+
5.124

5.121
+
5.122
8

S.2
СУМИ

0

1

20

150

14

24

20

8

2

5

10

15

248

5

10

1

5

2

1

1

0

2

0

22

20

25

1

1

5

1

3

0

2

2

40

5

20

2

5

1

1

2

1

1

1

34

3

7

1

1

1

0

1

1

1

2

15

2

5

2

1

3

1

0

0

0

0

12

1

5

1

0

1

0

0

0

0

1

8

0

8

1

3

0

1

0

0

2

10

25

0

5

0

1

3

1

1

1

2

0

14

56

235

23

41

36

14

10

8

20

31

418

33

4

19

3

4

4

1

+ 5

-1 7

ИК
(Z)

2

S.125

3

4

5

7

10

9

68

+12

ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
НА САТЕЛИТНАТА СМЕТКА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на „X“ от S.11 през 201...г.*
№

Изходящи парични
потоци на —>
ПОКАЗАТЕЛИ

S.15

S.11

S.14

1
0
1

2

3

4

01
Наличности в началото на
периода за „X“

1

2
X

3
X

X

S.1311
+
S.1313

S.1314

4

5
X

S.125

6
X

5.123
+
5.124

5.121
+
5.122

S.2

7

8

9

X

X

Сума

X

10
X

...

Входящи парични
потоци на “X “

...

Изходящи парични
потоци “X “ - общо

...

X

X

X

X

X

X

X

X

X

...

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Входящи парични потоци
на S.2 от “X “

...

...

...

...

...

...

* Този отчет трябва да се представя от всеки един отделен икономически субект.

...

...

...

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за S.11 през 201... г.*
(пример)
№

Изходящи парични
потоци на —>
ПОКАЗАТЕЛИ

S.U

S.15

SA4

1

0
1

2

3

4

01
Наличности в началото на
периода на SA1

1

2

3

ST311
+
SA313

ST314

4

5

ST25

6

SA23
+
SA24

SA21
+
SA22

S.2

7

8

9

Сума

10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20

Входящи парични потоци
на “S T l“

150

14

24

20

8

2

5

10

15

248

Изходящи парични
потоци на “S T l“ - общо

235

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Входящи парични потоци
на S.2 от “S T l“

* Този отчет ще бъде резултат от обработката на аналогичните отчети на всеки един отделен
икономически субект.

ЕКСПЕРТНО ОЦЕНЯВАНЕ

)

)

Чрез

Чрез
„МОЗЪЧНА
АТАКА“

„ДЕЛФИ“

j

/

Част трета
ПРИЛОЖНИ ПОЛЕТА НА НОВАТА
САТЕЛИТНА СМЕТКА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

САТЕЛИТНАТА СМЕТКА КАТО ИНСТРУМЕНТ
ЗА СТРУКУРЕН АНАЛИЗ

Вертикален структурен анализ
Изходящи парични
потоци (i) на —>
Входящи парични
потоци (j) на 1

S.11
НИ
(Y)
0

Нефинансови стопански
предприятия (S.11)

1

Нефинансови
нестопански
организации (S.15)

2

Домакинства (S.14)
Държава
(S.1311 + S.1313)
Социално осигурителни
фондове (S.1314)
Застрахователни
дружества и пенсионни
фондове (S.125)
Други финансови
институции
(S.123 + S.124)
Банкови институции
(S.121 + S.122)
Външни субекти (S.2)

СУМИ

1

S.15

2

S.14

3

S.1311
+
S.1313

S.125

4

5

S.1314

6

5.123
+
5.124
7

5.121
+
5.122
8

S.2
СУМИ
10

9

35,7

63,8

60,9

58,5

55,6

57,1

20,0

62,5

50,0

48,4

59,3

8,9

4,3

4,3

12,2

5,6

7,1

10,0

0,0

10,0

0,0

5,3

3

35,7

10,6

4,3

2,4

13,9

7,1

30,0

0,0

10,0

6,5

9,6

4

8,9

8,5

8,7

12,2

2,8

7,1

20,0

12,5

5,0

3,2

8,1

5,4

3,0

4,3

2,4

2,8

0,0

10,0

12,5

5,0

6,5

3,6

6

3,6

2,1

8,7

2,4

8,3

7,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2,9

7

1,8

2,1

4,3

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

3,2

1,9

0,0

3,4

4,3

7,3

0,0

7,1

0,0

0,0

10,0

32,3

6,0

0,0

2,1

0,0

2,4

8,3

7,1

10,0

12,5

10,0

0,0

3,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5

8
9

10

11

ИК
(Z)

Хоризонтален структурен анализ
Изходящи парични
потоци (i) на —>
Входящи парични
потоци (j) на 1
Нефинансови стопански
предприятия (S.11)
Нефинансови
нестопански
организации (S.15)
Домакинства (S.14)
Държава
(S.1311 + S.1313)
Социално осигурителни
фондове (S.1314)
Застрахователни
дружества и пенсионни
фондове (S.125)
Други финансови
институции
(S.123 + S.124)
Банкови институции
(S.121 + S.122)
Външни субекти (S.2)

СУМИ

S.11
НИ
(Y)
0

1

S.15

2

S.14

3

S.1311
+
S.1313

S.125

4

5

S.1314

6

5.123
+
5.124
7

5.121
+
5.122
8

S.2
СУМИ
10

9

1

60,5

5,6

9,7

8,1

3,2

0,8

2,0

4,0

6,0

100,0

2

45,5

4,5

22,7

9,1

4,5

4,5

0,0

9,1

0,0

100,0

3

62,5

2,5

2,5

12,5

2,5

7,5

0,0

5,0

5,0

100,0

4

58,8

5,9

14,7

2,9

2,9

5,9

2,9

2,9

2,9

100,0

46,7

6,7

6,7

6,7

0,0

6,7

6,7

6,7

13,3

100,0

6

41,7

16,7

8,3

25,0

8,3

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

7

62,5

12,5

0,0

12,5

0,0

0,0

0,0

0,0

12,5

100,0

32,0

4,0

12,0

0,0

4,0

0,0

0,0

8,0

40,0

100,0

35,7

0,0

7,1

21,4

7,1

7,1

7,1

14,3

0,0

100,0

56,2

5,5

9,8

8,6

3,3

2,4

1,9

4,8

7,4

100,0

48,5

5,9

27,9

4,4

5,9

5,9

1,5

5

8
9

10
11

нк
(Z )

100,0

САТЕЛИТНАТА СМЕТКА И ВЕРИЖНИТЕ
ЗАВИСИМОСТИ

В Е Р И Ж Н И Т Е ЗА В И С И М О С Т И Б ЕЗ ВЛ И Я Н И Е ВЪ РХУ П АРИЧН АТА М АСА
Изходящи парични
потоци (i) на —>
Входящи парични
потоци (j) на 1

S.11

Нефинансови
нестопански
организации (S.15)
Домакинства (S.14)

(Y )

4

5

S.1314

6

5.123
+
5.124
7

5.121
+
5.122
8

S.2
СУМИ
10

9

3

С о ц и а л н о о с и гу р и т е л н и
ф ондове (S.1314 )

5

20

34
30

44

6

Други финансови
институции
(S.123 + S.124)

7

Банкови институции
(S.121 + S.122)

8

СУМИ

3

S.125

2

4

Външни субекти (S.2)

2

1

S.1311
+
S.1313

1

Д ърж ава
(S.1311 + S.1313)

Застрахователни
дружества и пенсионни
фондове (S.125)

S.14

НИ
0

Нефинансови стопански
предприятия (S.11)

S.15

9

10

235

418
245

11

ИК
(Z)

33

428
3

23

13

В Е РИ Ж Н И Т Е ЗА В И С И М О С Т И С ВЛ И Я Н И Е ВЪ РХУ П А РИ Ч Н А ТА М АСА
Изходящи парични
потоци (i) на —>
Входящи парични
потоци (j) на 1

S.11

0

Нефинансови стопански
предприятия (S.11)

1

Нефинансови
нестопански
организации (S.15)

2

Домакинства (S.14)
Държава
(S.1311 + S.1313)
Социално осигурителни
фондове (S.1314)
Застрахователни
дружества и пенсионни
фондове (S.125)

1

2

3

S.1311
+
S.1313

S.125

4

5

S.1314

6

5.123
+
5.124
7

5.121
+
5.122
8

S.2
СУМИ
10

9

2

40

1

39

4

5

6

7

Банкови институции
(S.121 + S.122)

8

СУМИ

S.14

3

Други финансови
институции
(S.123 + S.124)

Външни субекти (S.2)

S.15

НИ
(Y)

9

10

20

418
19

11

ИК
(Z)

19

+ 5
18

417
68

+ 6

67

САТЕЛИТНАТА СМЕТКА КАТО ИНСТРУМЕНТ
ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ

МАТРИЦА ОТ КОЕФИЦИЕНТИ (K.ij = 2ВПО : X.ij)
И зх о д я щ и п а р и ч н и
п о т о ц и (i) н а —>

S.11

В ходящ и парични

S .14

НИ

п о т о ц и (j) н а 1
Н еф и н ан сов и стоп ан ск и

S .15

(Y )
0

S .1311
+

S .1 2 5

S .1 3 1 4

S .1 3 1 3
1

2

3

0,357

0,033

0,057

4

5

6

5 .1 2 3
+

5 .1 2 1
+

S .2

5 .1 2 4

5 .1 2 2

7

8

9

0,012

0,024

0,036

СУМИ

1

п р е д п р и я т и я (S .1 1 )

0,048

0,020

0,005

10
0,592

Н еф ин ансови
н естоп ански

0,053

2

о р г а н и за ц и и (S .1 5 )

0,024

0,002

0,013

0,005

0,002

0,002

0,000

0,005

0,000

0,061

0,002

0,002

0,012

0,002

0,007

0,000

0,005

0,005

0,096

0,048

0,005

0,013

0,002

0,002

0,005

0,002

0,002

0,002

0,081

0,020

0,002

0,002

0,002

0,000

0,002

0,002

0,002

0,005

0,037

3

Д о м а к и н с т в а (S .1 4 )
Д ърж ава
(S .1 3 1 1 + S .1 3 1 3 )

4

С оц иал но оси гурителн и
ф о н д о в е (S .1 3 1 4 )
Застр аховател н и

5

6

0,029

друж ества и пенсионни
ф о н д о в е (S .1 2 5 )

0,013

0,005

0,002

0,007

0,002

0,000

0,000

0,000

0,000

0,013

0,002

0,000

0,002

0,000

0,000

0,000

0,000

0,002

0,019

0,020

0,002

0,007

0,000

0,002

0,000

0,000

0,005

0,024

0,060

0,013

0,000

0,002

0,007

0,002

0,002

0,002

0,005

0,000

0,569

0,053

0,098

0,085

0,032

0,023

0,018

0,048

0,074

Д р уги ф и нан сови
институц ии

7

(S .1 2 3 + S .1 2 4 )
Б анк ови и н ституц ии

8

(S .1 2 1 + S .1 2 2 )
В ъ н ш н и су б е к т и (S .2 )
С У М И

9

0,033

10

11

ИК
(Z )

1,000

ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПАРИЧНИЯ ОБОРОТ
Изходящи парични
потоци (i) на —>
Входящи парични
потоци (j) на 1

S.11
(Y)
0
1

Нефинансови
нестопански
организации (S.15)

2

Държава
(S.1311 + S.1313)

S.14

НИ

Нефинансови стопански
предприятия (S.11)

Домакинства (S.14)

S.15

1

2

3

S.1311
+
S.1313

S.125

4

5

S.1314

6

5.123
+
5.124
7

5.121
+
5.122
8

S.2
СУМИ
10

9

3

4

Социално осигурителни
фондове (S.1314)
Застрахователни
дружества и пенсионни
фондове (S.125)

5

6

Други финансови
институции
(S.123 + S.124)

7

Банкови институции
(S.121 + S.122)

8

Външни субекти (S.2)

9

10

СУМИ

418
500

ЕВПО

ЕВПО 1

418

500

11

ИК
(Z )

ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
Изходящи парични потоци
(i) на ->
Входящи парични потоци
0)на|

S.1311
S.11

i

Нефинансови нестопански
организации (S.15)

2

Домакинства
(S.14)

3

Държава
(S.1311 + S.1313)

4

Социалноосигурителни
фондове (S.1314)

5

S.1314

S.125

S.1313

S.2

7

8

9

СУМ

и

1

2

3

4

5

6

10

33,0

296,0
178,5

16,5

28,5

24,0

10,0

2,5

6,0

12,0

18,0

12,0

1,0

6,5

2,5

1,0

1,0

0,0

2,5

0,0

30,5

1,0

1,0

6,0

1,0

3,5

0,0

2,5

2,5

24,0

2,5

6,5

1,0

1,0

2,5

1,0

1,0

1,0

10,0

1,0

1,0

1,0

0,0

1,0

1,0

1,0

2,5

6,5

2,5

1,0

3,5

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,5

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

10,0

1,0

3,5

0,0

1,0

0,0

0,0

2,5

12,0

6,5

0,0

1,0

3,5

1,0

1,0

1,0

2,5

0,0

4,0

26,5

19,0

48,0

3,0

40,5

4,0

18,5

4,0
6

Други финансови
институции (S.123 + S.124)

7

Банкови институции
(S.121 + S.122)

8

Външни субекти (S.2)

9

X.ij = 1ВП01 * K.ij

+

5.121
+
5.122

(Y)

Нефинансови стопански
предприятия (S.11)

СУМИ

S.14

НИ
0

Застрахователни дружества
и пенсионни фондове (S.125)

S.15

5.123
+
5.124

10

11

1,0

14,5

9,5

0,0
0,0
68,0

ИК
(Z)

30,0

284,5

26,5

49,0

42,5

16,0

11,5

9,0

24,0

37,0

16,5
500,0
+ 14,5

44,5

4,0

9,0

10,0

6,5

7,0

1,5

+ 6,0

-2 0 ,5

82,5
-1 4 ,5

САТЕЛИТНАТА СМЕТКА И СКОРОСТТА
НА ДВИЖЕНИЕТО НА ПАРИТЕ

Б РУ Т Н И Я ВЪ Т РЕ Ш Е Н П РО Д У К Т И С К О РО С ТТА Н А Д В И Ж Е Н И Е Т О Н А П А РИ Т Е
Изходящи парични
потоци (i) на—>
Входящи парични
потоци (j) на 1

S.11
НИ
(Y)
0

1

S.15

2

S.14

3

S.1311
+
S.1313

S.125

4

5

S.1314

6

5.123
+
5.124

5.121
+
5.122

S.2

7

8

9

СУМИ
10

Нефинансови стопански 1
предприятия (S.11)
Нефинансови
нестопански
организации (S.15)
Домакинства (S.14)
Държава
(S.1311 + S.1313)
Социално осигурителни
фондове (S.1314)
Застрахователни
дружества и пенсионни
фондове (S.125)

2

3

4

5

6

Други финансови
институции
(S.123 + S.124)

7

Банкови институции
(S.121 + S.122)

8

Външни субекти (S.2)

9

СУМ И

10

56

БВП = 80
БО ------------------ -- 1,3
(56 + 68) : 2

11

ИК
(Z )

68

В Ъ Т РЕ Ш Н И Я П А Р И Ч Е Н О БО РО Т И С К О РО С ТТА Н А Д В И Ж Е Н И Е Т О Н А П А РИ Т Е
Изходящи парични
потоци (i) на —>
Входящи парични
потоци (j) на 1

S.11

S.15

S.14

НИ
(Y)

0

1

2

3

S.1311
+
S.1313

S.125

4

5

S.1314

6

5.123
+
5.124

5.121

7

8

S.2

+

СУМИ

5.122
9

10

Нефинансови стопански 1
предприятия (S.11)
Нефинансови
нестопански
организации (S.15)
Домакинства (S.14)
Държава
(S.1311 + S.1313)
Социално осигурителни
фондове (S.1314)
Застрахователни
дружества и пенсионни
фондове (S.125)

2

3

4

5

6

Други финансови
институции
(S.123 + S.124)

7

Банкови институции
(S.121 + S.122)

8

Външни субекти (S.2)

9

СУМИ

10

ХВПО = 418
БО ------------------ -- 6,7
(56 + 68) : 2

11

56

ИК
(Z )

418

68

ВРЕМЕТРАЕНЕТО НА ЕДИН ОБОРОТ ОТ СКОРОСТТА В ДНИ
Изходящи парични
потоци ( i ) на —>
Входящи парични
потоци ( j ) на 1

5.123

5.121

НИ

+

+

+

(Y)

S.1313

5.124

5.122

7

8

S.11

0

Нефинансови стопански
предприятия (S.11)

1

Нефинансови
нестопански
организации (S.15)

2

Домакинства (S.14)
Държава
(S.1311 + S.1313)

3

4

Социално осигурителни
фондове (S.1314)
Застрахователни
дружества и пенсионни
фондове (S.125)

5

6

Други финансови
институции
(S.123 + S.124)

7

Банкови институции
(S.121 + S.122)

8

Външни субекти (S.2)
СУМИ
360

360

в --------- --- 27 7 ; В ----------- --- 54
1,3

9

10

6,7

11

ИК
(Z)

1

S.15

2

S.14

3

S.1311

4

S.125

5

S.1314

6

S.2
СУМИ
9

10

САТЕЛИТНАТА СМЕТКА И ПАРИЧНАТА
ПОЛИТИКА

П РЕДЛ А ГА Н Е Н А П А РИ
Изходящи парични
потоци (i) на —>
Входящи парични
потоци (j) на 1

S.11

Нефинансови
нестопански
организации (S.15)
Домакинства (S.14)

+

(Y)

S.1313
1

2

3

4

S.125

5

S.1314

6

5.123
+
5.124

5.121
+
5.122

S.2

7

8

9

СУМИ
10

2

3

4

Социално
осигурителни фондове
(S.1314)

5

6

Други финансови
институции
(S.123 + S.124)

7

Банкови институции
(S.121 + S.122)

8

Външни субекти (S.2)

9

СУМИ

S.1311

1

Държава
(S.1311 + S.1313)

Застрахователни
дружества и
пенсионни фондове
(S.125)

S.14

НИ
0

Нефинансови
стопански
предприятия (S.11)

S.15

25
14

10

56

11

ИК
(Z)

20

31
68

+ 5

-1 7

+ 12

Т Ъ РС ЕН Е Н А П А РИ
Изходящи парични
потоци (i) на—>
Входящи парични
потоци (j) на 1

S.11

Нефинансови
нестопански
организации (S.15)
Домакинства (S.14)

5

S.1313
1

2

3

4

5

6

5.123
+
5.124

5.121

7

8

S.2

+

СУМИ

5.122
10

9

6

Други финансови
институции
(S.123 + S.124)

7

Банкови институции
(S.121 + S.122)

8

М = 418 : 6,7 = 62
500 : 6,7 = 75

S.1314

3

Социално
осигурителни фондове
(S.1314)

СУМИ

S.125

+

2

4

Външни субекти (S.2)

S.1311

1

Държава
(S.1311 + S.1313)

Застрахователни
дружества и
пенсионни фондове
(S.125)

S.14

(Y)
0

Нефинансови
стопански
предприятия (S.11)

S.15

НИ

9

10

11

235

ИК
(Z)

23

41

36

14

10

8

20

31

418

САТЕЛИТНАТА СМЕТКА И ДЪРЖАВНИЯ
СЕКТОР В ИКОНОМИКАТА

Д Ъ РЖ А В Н И Я Т С ЕК Т О Р И В Ъ Т РЕ Ш Н И Я П А Р И Ч Е Н О БО РО Т
Изходящи парични
потоци (i) на—>
Входящи парични
потоци (j) на 1

S.11
НИ
(Y)
0

1

S.15

2

S.14

3

S.1311
+
S.1313

S.125

4

5

S.1314

6

5.123
+
5.124
7

5.121
+
5.122
8

S.2
СУМИ
10

9

Нефинансови стопански 1
предприятия (S.11)
Нефинансови
нестопански
организации (S.15)
Домакинства (S.14)
Държава
(S.1311 + S.1313)
Социално осигурителни
фондове (S.1314)
Застрахователни
дружества и пенсионни
фондове (S.125)

2

40
34

4

8 ,1 %
15
3 ,6 %

5

6

12

7

Банкови институции
(S.121 + S.122)

8

СУМИ

22

3

Други финансови
институции
(S.123 + S.124)

Външни субекти (S.2)

248

8

25
14

9

10

235

23

41

36
8 ,6 %

11

ИК
(Z)

14
3 ,3 %

10

8

20

31

418

Д Ъ РЖ А В Н И Я Т С ЕК Т О Р И П АРИ Ч Н А ТА М АСА
Изходящи парични
потоци (i) на —>
Входящи парични
потоци (j) на 1

S.11
НИ
(Y)
0

Нефинансови стопански
предприятия (S.11)

1

Нефинансови
нестопански
организации (S.15)

2

Домакинства (S.14)
Държава
(S.1311 + S.1313)
Социално осигурителни
фондове (S.1314)
Застрахователни
дружества и пенсионни
фондове (S.125)

4

3

S.1311
+
S.1313

S.125

4

5

S.1314

6

5.123
+
5.124
7

5.121
+
5.122
8

S.2
СУМИ
9

10

5
8,9%

3
5

5,4%

6

7

Банкови институции
(S.121 + S.122)

8

СУМИ

2

S.14

3

Други финансови
институции
(S.123 + S.124)

Външни субекти (S.2)

1

S.15

9

10

11

56

ИК
(Z)

3
4,4%

4
5,9%

68

САТЕЛИТНАТА СМЕТКА
И ЗЛОУПОТРЕБИТЕ С ПАРИ

S Сателитната сметка и борбата с изпирането на пари
S Сателитната сметка и борбата с тероризма
S Сателитната сметка и борбата с наркотрафика
S Сателитната сметка и борбата с трафика на хора

НАБЛЮДЕНИЕ И
АНАЛИЗИРАНЕ
НА
ДВИЖЕНИЕТО НА ПАРИТЕ
МЕЖДУ
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
СУБЕКТИ

(

\
ОРГАНИЗИРАНЕ НА БОРБА
СРЕЩУ ЗЛОУПОТРЕБИТЕ
СПАРИ

V

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

S Всичко това показва, че

□

Използваните
системи от
национални
сметки не дават
представа за
паричните
потоци между
икономическите
субекти
□

Съвременните
хардуерни устройства
и софтуерни продукти
създават възможности
за построяване и
използване на нова
сателитна сметка за
паричните потоци към
националните сметки
□

Ползите, които
ще има от
възприемането
на новата
сателитна сметка
са
многоаспектни,
значими и
безспорни
□

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА СТАТИИТЕ
ЗА СПИСАНИЕ "VUZF REVIEW”
Редакционната колегия на списанието „ VUZF Review “ разглежда ръкописи на
български или английски език в обем до 10 страници, изпратени на адрес
г petrova@vuzf.bg Стандартна word програма трябва да се използва за оформяне на
ръкописите, които се прилагат като приложение (attachment) към съпровождащото ги
електронно писмо. Изпращането на ръкописа, записан на диск, също е допустимо.
Подготовка на ръкописа

Общи указания
Текстът трябва да бъде въведен във файл във формат WinWord 2000/2003 или понов, с шрифт Times New Roman. Форматирането трябва да бъде, както следва:
1. Размер на листа - А4, полета: ляво - 25 мм, дясно - 25 мм, горно - 25 мм,
долно - 25 мм, Header - 12.5 мм, Footer - 12.5 мм (1.25 см), междуредие - 1,15.
2. Заглавие без никакви съкращения на основния език на статията (български
или английски) - размер на шрифта 16, удебелен, главни букви, центриран.
3. Един празен ред - размер на шрифта 14, нормален.
4. Имена на авторите - име и фамилия, на основния език на статията, без звания
и научни степени - размер на шрифта 14, нормален, центриран.
5. Един празен ред - размер на шрифта 14, нормален.
6. Заглавие на език, който не е основният на статията (български или английски)
- размер на шрифта 16, удебелен, центриран.
7. Един празен ред - размер на шрифта 14, нормален.
8. Имена на авторите - име и фамилия, на език, който не е основният на статията,
(български или английски) - без звания и научни степени - размер на шрифта 14,
нормален, центриран.
9. Два празни реда - размер на шрифта 14, нормален.
10. Резюме на основния език на статията, до 8 реда - размер на шрифта 11, italic,
bold.
11. Ключови думи на основния език на статията, до 2 реда - размер на шрифта
11, нормален.
12. Два празни реда - размер на шрифта 14, нормален.
13. Резюме и ключови думи на език, който не е основният на статията, до 8 реда
- размер на шрифта 11, italic, bold.
14. Ключови думи на език, който не е основният на статията, до 2 реда - размер
на шрифта 11, нормален.
15. Страниците не се номерират.
16. Основните раздели на статията (Увод, Изложение, Заключение,
Благодарности, Литература) се форматират в едноколонен текст, двустранно
подравнено, както следва:
а.
Наименование на раздел или на подраздел - размер на шрифта 12, удебелен,
центрирано, един празен ред преди наименованието и един празен ред след него размер на шрифта 12, нормален.
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b. Текст - размер на шрифта 12, нормален, отстъп на първи ред на параграф - 10 мм;
разстояние от параграф до съседните (Before и After) за целия текст - 0.
c. Текстът на формулите се позиционира вляво на отстояние 3 интервала след
номера на съответната формула, който е в кръгли скоби; отстояние от съседните
параграфи - 6 pt. Желателно е текстът на формулите да бъде в Math Type или Microsoft
Equations.
d. Фигури - центрирани, разположение спрямо текста: “Layout: In line with text”.
Номер и наименование на фигурата - размер на шрифта 11, нормален, центрирано.
Отстояние от съседните параграфи - 6 pt.
e. Таблици - центрирани, разположение спрямо текста: “Layout: In line with text”.
Номер и наименование на таблицата - размер на шрифта 11, нормален, центрирано.
Отстояние от съседните параграфи - 6 pt.
f. Статията завършва на отстояние два празни реда шрифт 14 с: научно звание, име
и фамилия, научна степен, поделение (департамент, факултет, учебен съвет или
катедра), университет (организация), пощенски адрес, e-mail адрес, с шрифт 11,
надебелено на английски език, дясно подравнено.
Бележки и литература

Цитирането на литературни източници трябва да бъде на латиница. Източниците на
кирилица се представят с превод на английски език. Примерите по-долу показват как
това трябва да стане.
Списъкът на използваната литература трябва да съдържа литературни източници,
които са достъпни за проверка или справки. Цитирането на интернет източници не се
препоръчва, но ако това наистина е необходимо, мястото им не е в литературата, а в
бележките, и то в предпочитания portable document format (pdf). Мястото на бележките
се маркира в текста на статията с арабски цифри като горни индекси.
Представянето на литературните източници в списъка на литературата става в АРА
стил (вж. Publication Manual of the American Psychological Association), който се
използва широко в обществените и хуманитарните науки, включително в науката за
образованието.
Ето основните примери:
Списания:

Mochrie, S.G.J. (2011). The Boltzmann factor, DNA melting, and Brownian ratchets:
topics in an introductory physics sequence for biology and premedical students. American J.
Physics, 79, 7, 121 - 1126.
Ако източникът е на български език, той трябва да се появи в списъка на
литературата по следния начин:
Platikanov, D. (2016). Development of the university physical chemistry in two
historic epochs. Chemistry, 25, 12 - 20 [In Bulgarian],
Торните два източника се цитират в основния текст като: Platikanov (2016) или
(Platikanov, 2016).
Botev, В., Tsonev, I. & Doychev, P. (1988). Ecology: its problems and environ
protection. Biologia & Khimiya, 20 (6), 15 - 17.
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Ако трябва да се цитира списание, в която номерацията на всяка книжка от даден
том започва със страница 1, тогава номерът на книжката също трябва да се посочи в
библиографското описание на източника - ето така:
Nichols, Р., Twing, J., Mueller, C.D. & O’Malley, K. (2010). Standard-setting
methods as measurement processes. Educational Measurement: Issues & Practice, 29 (1), 14
-2 4 .
Книги

Atkin, J.M., Black, P. & Coffey, J. (2001). Classroom assessment and the national science
education standards. Washington: National Academies Press, (в кръгли скоби може да се
постави броят на страниците на книгата ето тока: рр 456 и/или ISBN ...)
Книги/сборници с редактор/сборници от конференции

Lakatos, I. (1970). Falsification and the methodology of scientific research programs (pp.
59 - 89). In: Lakatos, I. & Musgrave, A. (Eds.). Criticism and growth o f knowledge.
Cambridge: Cambridge University Press.
Bizhkov, G. & Kraevski, B. (2009). Basic methodological requirements for doctoral
studies and some typical errors in their realization (pp. 44 - 104). In: Ganchev, I. & Toshev,
B.V. Theory and methodology o f leaning in sciences and mathematics. Blagoevgrad: Neofit
Rilski University Press.
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