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Malinka Koparanova1 Година XVI, 2007, 3 

STRUCTURAL CHANGES IN THE MANUFACTURING INDUSTRY OF 
TRANSITION ECONOMIES∗

 
This paper addresses the pattern of structural change in selected transition and 
developed economies in Europe both from the point of view of a national 
economy and from cross-country perspective as well. It uses cross-industry 
country data at 2 and 3-digit level of the NACE classification to examine 
structural changes in the manufacturing industry in the second half of the 90’s. 
To asses the structural change the paper proposes a decomposition of 
productive efficiency into macroeconomic, or pro-cyclical component and 
“structural effect” component, based on two-error component model of 
unobservable effects.  Estimation results from panel data models provided 
empirical evidence for a heterogeneous development pattern with dominating 
macroeconomic factors in many transition economies and prevailing structural 
factors in a few countries. 
JEL: L60, P20 

 

1. Introduction 

Notwithstanding the complexity of the notion of “economic structural change”, its 
view becomes even more complicated when applied to transition economies. This 
is especially true for the period of the 90’s when the transformation from plan to 
market was taking place, underpinned by a process of resource reallocation and 
hence structural change of unprecedented scale2 in the economies of Central and 
Eastern Europe, the Baltic States and the Commonwealth of Independent States 
(CIS). Macroeconomic, pro-cyclical factors affected these economies as well, along 
with the changes in the underlying production technologies, the process of 
economic development, and the emerging new country’s position in the 
international division of labour. Equally important are the changes in organizational 
and institutional structures, establishing an entirely new functioning environment for 
the transition economies at end of the 80’s and the beginning of the 90’s. 
Distinguishing between the two type-and-source of changes in the underlying 
                                                           
1 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Development Policy and Analysis 
Division, e-mail: Koparanova@un.org. The author is also Senior Fellow at the Institute of Economics, 
Bulgarian Academy of Sciences.  Support of the United Nations Economic Commission for Europe is 
gratefully acknowledged. The author thanks Rumen Dobrinsky, Handan Del Pozzo and Paul Rayment 
for their helpful comments. 
∗ The views expressed in this paper are those of the author and not necessarily of the organization she 
is affiliated with.  
2 De Melo M., C., Denizer and A. Gelb, (1996) define the category structure referring to the structure of 
the transition economies countries as an indicator of the economic performance by including the 
following variables: the share of industry, the degree of urbanization, the share of trade with the socialist 
block, the richness of the natural resource endowment and income.    
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economic structure – a long-term component reflecting systemic change and a 
short-term one reflecting asymmetric responses to different disturbances – is 
important for evaluating the transition process and hence for projecting policy 
making in these countries.   

The paper focuses on manufacturing, as the core of the output fluctuations in the 
transition process, but from the point of view of its structural characteristics 
inherent to growth performance. We analyse manufacturing by exploring the origins 
of the changes in productive efficiency within the sectors in a selected set of 
transition economies and relating these changes to cross-country comparisons 
both in the region and with western economies as well. By identifying the main 
groups of determinants of “productive efficiency” – structural changes at industry-
specific level as a response of structural reforms, or changes in the output as a 
result of national macroeconomic policy factors, including cyclical effects – we draw 
conclusions on the overall structural adaptation of these countries.  

To asses the structural change the paper proposes a decomposition of productive 
efficiency into macroeconomic, or pro-cyclical component and “structural effect” 
component, based on two-error component model of unobservable effects.  Such 
an approach draws from the work of Stockman suggesting to isolate changes in 
output due to national policy effects and to industry-specific disturbances3. 
Estimation results from panel models using a new database provided empirical 
evidences for a heterogeneous development among transition economies a non-
convergent pattern for the period under investigation.  

Much of the previous research on structural changes in the transition countries has 
been concerned with the analysis of the output path during the transformation, the 
effects of macroeconomic policies, structural reforms and initial conditions. While a 
few theoretical models concentrate on the dynamics of the output evolution using 
one-, or two-sectoral models, the empirical work in the field is focused on the 
properties of a variety of econometric models which aim at identifying the output 
determinants either by an evaluation of the effects of certain policies4, or 
disentangling the three groups of factors mentioned above in a joint framework5. 

                                                           
3 Stockman uses a simple statistical model that is assumed to generate industrial production data for a 
panel of ten sectors across eight countries: seven European and the US, over 21 years in Stockman, A., 
(1988). Borensztein, E., D.G. Demekas and J. Ostry, (1993) have applied the same statistical model to 
Bulgaria, Czechoslovakia and Romania in the eary stage of the reforms.  
4 Within variety of research on macroeconomic policies in transition economies only a few studies relate 
the policy effects to the process of restructuring. Andrew Berg argues that the existing structural 
adjustments in the early stage of reforms in Poland, in the sense of efficiency augmented changes in 
resource use, has taken place as a result of macroeconomic reforms. See Berg A., (1994). The first 
models quantifying the impacts of structural reforms and macroeconomic policies and systematically 
studying as explanatory to the output dynamics factors in transition economies were done some years 
later by De   Melo, C.Denizer and A. Gelb, (1996) and De Melo and A. gelb (1997). Also 
macroeconomic policy variables were introduced and analysed in cross-country perspective for these 
countries for example by Fischer S., R. Sahay and C. Vegh, (1996a) and Fischer S, R. Sahay and C. 
Vegh, (1996b). 
5 An elaborate study of the macroeconomic variables, structural reforms and initial conditions influences 
on output path in transition has been done on a panel of 26 transition countries for the period till 1996, 
decomposing the relative contributions of each of these factors by Berg A., E. Borensztein, R. Sahay 
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Despite the obvious concern of the governments in the transition economies during 
the last decade about economic restructuring as an engine of growth empirical 
analysis of the effect of different policies on a disaggregated level for these 
countries is still scarce. The few studies in this field focus either on the adjustment 
of one or several transition economies in the first phase of transformation without 
any clear-cut answers about the factors of structural change.6 The level of 
aggregation in this research varies from the three main sectors of economic activity 
to firms’ performance7.  

This paper aims to contribute to filling in the gap at the meso-level between the 
analysis of macroeconomic structures, on one hand, and that on firms level, on the 
other. It utilises the information on the heterogeneity of manufacturing activity 
displayed at the two-digit data in NACE classifications, and looks at the patterns of 
manufacturing structural change within a country and the cross-countries 
relationships. 

 The study is based on a comprehensive data on two-digit level of disaggregation 
of the NACE classification in manufacturing for several transition economies: 
Bulgaria, Hungary, Poland, Romania, Estonia, Latvia and Lithuania, and western 
European countries: Austria, Finland and Portugal. The improvements in the data 
on manufacturing, collected at the national statistical offices in the transition 
economies countries in the 90’s, closely related to the association to the EU and 
the transfer of the statistics of national activities to the NACE classification, provide 
a reliable and consistent base for comparative evaluations on these countries. The 
main inferences are drawn on 23 manufacturing industries (see Box1 in Appendix 
I) with some references on 103 industries, where data was available.  

The remaining of the paper is organised as follows. In section II, we analyse the 
driving forces of structural change in transition and provide empirical evidence from 
selected countries. We identify changes in the composition of output and 
employment, as well as common factors of structural change across industries 
using principal component analysis. In section III, productive efficiency and its 
cross-industry characteristics are discussed. We propose a new methodological 
approach to disentangle changes in economic structures and apply this approach 
to both cross-industry country specific panel models and cross-country inter-
industry panel models. Section IV addresses the econometric considerations in 
estimating these two types of panel data models and analyses the results. Finally, 
                                                                                                                                                    
and J. Zettlemeyer, (1999). The main conclusion of the authors is on the pre-eminence of the structural 
reforms in explaining cross-country differences in the recovery process. 
6 Estimating the existence of structural changes in transition economies is surrounded by controversial 
conclusions. An analysis of the structural reforms in Poland in the early stage of transformation in 
Borensztein, E. and J. Ostry, (1992) and in Borensztein, E., D.G. Demekas and J. Ostry, (1993), argues 
that no significant structural change has taken place in Eastern Europe, including Poland in their study, 
while A. Berg op.cit. provides evidences for structural adjustments in Poland. The implemented 
methodology of the analysis and the level of aggregation of the estimated variables vary indicating the 
detailed information on activities as more reliable for evaluation of structural changes. An analysis for 
the same period and country undertaken on the base of a panel of 88 three-digit manufacturing 
industries by Barbone L., D.Marchetti and S. Paternostro, (1999). 
7 For a detailed survey paper summarising the empirical experience on enterprises restructuring in 
transition economies see for example Djankov S., P. Murrel, (2000).  
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in section V the main conclusions are drawn and the patterns of structural changes 
in economies in transition are summarised.   

2. The driving forces of structural change in the transition from plan to 
market: some empirical evidence 

The fundamental changes in the economic and social environment of the transition 
economies and in their relations with the world gave rise to a process of resource 
re-allocation of unprecedented scale. The manufacturing industry is especially 
affected by this process because of the overindustrialisation in the past and the 
inherited obsolete and inefficient production facilities. The gap between these initial 
conditions and the goal to achieve sustainable growth through higher productive 
efficiency implies a fundamental structural change in the manufacturing industry. 
The fact that such a process is under way in the transition economies is reflected in 
the dynamics of the manufacturing sector within the recovery of output in the 
second half of the 90’s. The dynamics of manufacturing activity in the region was 
marked by nearly twice-higher growth rates of gross value added as that in the EU 
countries8. 

What have been the driving forces of structural change during the transition from 
plan to market? 

Although there is no theory for the transition process per se, the framework of the 
general equilibrium as a set of prices, a set of production programmes and a set of 
consumption requests satisfying the conditions of market equilibrium provides a 
starting point of such an analysis. In fact, it is this fundamental change of the 
previous command economic system into a completely new one, incorporating 
these three main components that provokes a continuous, dynamic and diversified 
process of restructuring. 

Price liberalisation, notably, has been a fundamental factor for the massive 
resource re-allocation taking place in the transition economies, including their 
manufacturing industry.  The reorientation of economic activity and hence 
resources towards sectors which are more profitable under market conditions has 
been an on-going process in these economies. It goes further into and within the 
manufacturing industries, where changes are transmitted through relative price 
adjustments. The outcomes of this process: closure of traditional activities and a 
move towards new sectors, are widely observed in the countries in the region, 
driving the emergence of a new pattern in the manufacturing industries. 

A variety of additional factors underpin the adjustments in manufacturing, by 
directly effecting producers’ and consumers’ preferences. Among them, trade 

                                                           
8 Gross value added has increased for the period of 1995-1998 by 13 % on average for the group of 
transition economies, including the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, 
Romania, Slovak Republic and Slovenia, and by 7 % for the EU-15, and for manufacturing – 16% for 
the transition countries and 7% respectively for the EU-15.  All estimates are in constant 1995 prices 
from the EUROSTAT, NewCronos database. 
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liberalization (including substantial reduction in tariff rates and non-tariff barriers) 
and “hardening” of the budget constraints of the enterprises, coupled with the 
change in the ownership structure and the emerging entrepreneurship accelerate 
the process of resource re-allocation. The competitive pressure both on the 
domestic and international markets, as a result of the increased openness of the 
economies and the integration with the EU, started an economy-wide process of 
“creative destruction”. Being “the fundamental impulse that sets and keeps the 
capitalist engine in motion, [this process] incessantly revolutionises the economic 
structure from within, incessantly destroying the old, incessantly creating a new 
one”9.  The intensity of this process in restructuring manufacturing during the 
transition much depends on the available institutional infrastructure, which allows 
benefiting from competition and minimising the associated disorganisation10.  With 
the advance in transition, and especially in building up the legal and institutional 
environment of this process, the effects of these factors on the industries will be 
much more pronounced.    

External factors have also been an important source in generating structural 
adjustments in manufacturing through several channels. Foreign direct investment 
affects the reallocation of resources by setting up new activities, or accelerating 
growth in selected sectors by bringing in capital, know-how and managerial skills. 
The overall effect, both directly on the industries, where FDI is located and 
indirectly, through the spill over effects to other industries, bring substantial long-
term changes in the structures of output, employment and capital. External 
disturbances, on the other hand, not related to economic reasons, like political 
crises in a country, or a region (like the Kosovo crisis) could have negative 
implications for sectors like transport and communication, and affect export-
oriented productions and the related suppliers in the short run.      

In addition, there has been a series of structural reforms pursuing sustainable 
growth including privatisation of public enterprises, deregulation of product 
markets, liberalization and reforms of labour markets, etc. All these reforms have 
also been affecting the process of structural changes in manufacturing. 

Macroeconomic policy, on which transition economies have heavily relied upon in 
pursue of stabilization in the 90’s, including exchange rate regimes and 
adjustments, may have a restraining effect on economic activity, including 
manufacturing. The sensitivity of different industries to this type of factors, whose 
effects are spread all-over the economy, including manufacturing as a whole, is 
different. Besides, various industries may have different behaviour during a 
business cycle, (for example some may not follow the phases of the cycle); in such 
a case the observed changes will not measure re-allocation of productive 
resources per se, but short-term fluctuations only. 

                                                           
9 Schumpeter J.A., (1943).  
10 An empirical study by Carlin W., J. Haskel and P. Seabright, (2001) on examining competition in both 
advanced market economies and transition economies on survey firms’ concludes on the different 
effects on productivity and innovation in these two types of economies. The restructuring in transition 
economies, as a process of new entry and large re-allocation of output between firms is found to be 
much more weekly associated with improved performance than in established markets.     
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Thus the overall process of re-allocation of resources in the transition economies is 
likely to contain both a long-term component reflecting systematic change and a 
short-run one reflecting asymmetric responses to different disturbances due to the 
still emerging and vulnerable markets. The actual process of structural change in 
the transition economies reflects the intertwining of these two components.   

Hence one of the goals of the paper is to distinguish between these two types-and-
sources of structural change in manufacturing: short-run fluctuations, some of 
which will by definition be reversed over the business cycle, or long-term changes 
in the underlying manufacturing structure.  

There is no complete and straightforward way to evaluate the contributions of all 
the driving forces of the structural changes in the transition but focusing on these 
two groups of factors to structural changes could provide a basis for assessing the 
underlying process of resource re-allocation. For this reason an empirical 
procedure to disentangle between the different effects through a statistical 
decomposition of productivity growth is proposed in the next section of the paper. 

Some empirical evidence of structural change 

For the second half of the 1990’s most eastern European transition economies 
entered a phase of recovery, which is a process combining growth and structural 
change. During this period manufacturing output started to recover rapidly as a 
result of both demand and supply factors and its share in GDP increased in many 
transition economies. The most distinct example is the pattern observed in the 
Hungarian industry, where the share of manufacturing in GDP has been growing 
steadily in the last decade reaching the level of 25.2 per cent in 2000, thus marking 
a 4 percentage points rise as compared to the 199111. The Czech Republic has 
followed a similar pattern of an increasing share of manufacturing in GDP after the 
initial drop in the first half of the decade; afterwards the tendency was revised, 
stabilizing at the level of 28 per cent in 2000. The trend observed in Slovakia was 
similar; however the shares of manufacturing in GDP reached a somewhat lower 
level of 24.2 per cent in 2000. For the last five years Slovenian manufacturing 
share in GDP has stabilized at the 27 per cent level after an initial drop. The 
second pattern observed in Poland, Estonia and Lithuania is some what different: it 
is characterized by a smooth decrease of the manufacturing share of up to 2 
percentage points for the last five years stabilizing at around 20 percent in 2000. In 
Bulgaria, Romania and Latvia the initial downturn in the manufacturing share was 
sharper although there are signs that this tendency has been reversed. 

These changes provide some evidence of an on-going process of structural 
changes both within the manufacturing industry and between this sector and the 
rest of the economy. A closer look at the compositions of output and employment 
                                                           
11 All shares reported below are in current prices due to the absence of reliable longer series in constant 
prices. Notably, these shares do not reflect properly the relative dynamics in real terms because the 
prices of services in transition economies tend to grow faster than the prices of manufacturing goods. In 
general, in most transition economies, gross value added in the manufacturing sector has grown faster 
than GDP in the second half of the 1990’s. 
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at the 2-digit level of NACE aggregation, as presented in Table 1 (See Appendix I), 
provides evidence of some of the main changes within the manufacturing industry.  

In general, the data in Table 1 present a significant change in the composition of 
supply and employment, though the pattern of structural change varies within a 
broad range among the transition countries. In terms simply of the composition of 
output in the industry the branches with the highest shares in the middle of the 90’s 
are food and beverages, chemicals and manufacture of machinery and equipment. 
After five years only, the distribution of output is marked by sharp changes in the 
majority of the transition countries, with new emerging and more advanced 
technological industries, leading in the restructuring: like manufacturing of office 
machinery and computers, motor vehicles, trailers and semi-trailers, electrical 
machinery, petroleum and coke. Among the fastest economies in this respect are 
Hungary, Poland and Slovenia, where much of the activities in these industries are 
FDI. The changes in the composition of output, however, scratch only the surface 
of the complex phenomenon of structural changes in the transition.  

The general pattern of restructuring of the manufacturing industry could be 
described using a summary measure to account for the changes in manufacturing 
output and employment within the 23 industries at the 2-digit level of economic 
activities according to the NACE Rev.1 classification, presented in Box 1 (See 
Appendix I.)  

As a first step in looking at the structures we use the index of structural change C, 
which measures the changes in the various industry shares between two periods12 
and the index of similarity, which is a mirror image of C. The indexes of structural 
change C, and that of similarity S are shown in Table 2 (See Appendix I) for the 
group of the seven transition countries (Bulgaria, Hungary, Poland, Romania, 
Estonia, Latvia and Lithuania) taken as a whole for the period 1995-1999 based on 
the NACE two-digit level breakdown of manufacturing industry (23 sectors). 

The indexes of structural change C of the distribution of output (measured by the 
value added in current and constant 1995 prices) and that of employment provide 
evidence of an on-going process of restructuring for 1995-1999. The lowest degree 
of change for the period took place in the employment structure, while the highest 
was observed in the value added in current prices, though the difference between 
them is of 1 percentage point only.  

In order to provide a further insight into the nature of the ongoing structural change, 
an additional indicator has been calculated to account for the year-to-year 
changes, which is called an index of “consistency”13. It measures the degree to 
which the changes observed in one year are consistent with the total change for 
the period, i.e. to what extent they have not been totally or partially reversed in later 
years. The index indicates no reversal in the industry share movements over time 
                                                           
12 The index of structural change C = ∑ ai2 – ai1 for all ai2≥ ai1, where ai is the share of industry i in the 
total manufacturing output or employment, in percentage, in periods 1 and 2 respectively.  
13 The index of consistency is a ratio of the index of structural change C to the sum of the year-to-year 
changes between 1995 and 1999, in percentage points.  
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(or total consistency of the changes over time) if it is equal to 1, and no consistency 
of the year-to-year changes (i.e. they completely cancel out) if it is 0. The 
consistency index for the group of seven transition economies countries, taken as a 
whole, is presented in Table 3. The changes in the composition of employment 
exhibit the highest degree of consistency, suggesting that these changes on 
average have the lowest degree of reversal in terms of the changes in the shares 
of employment. The changes in the composition of output in constant prices have 
the lowest degree of consistency among the variables leaving current output in the 
intermediate position. The transition during the last decade has been characterized 
by a very rapid change in relative prices over time and different responses of 
industries to these changes after the initial liberalization process, which has not yet 
been phased out. Prices still continue to adjust both over time and within industries 
as reflected in the dynamics of output in current prices. The changes in the latter 
are most pronounced, with an index of 8.83 and do not reverse for the period, i.e. 
an index of consistency of the structural changes of 0.586. The changes in the 
structure of output at constant prices are relatively smaller and at the same time 
they tend to reverse, exhibiting the lowest degree of consistency among the 
variables. This points out to two important facts: first, producer prices are likely 
adjusting to a new type of pattern with a consistent structure, which is relatively 
stable and does not reverse and second, changes in real output structure are 
probably affected to a larger extent by cyclical factors. All this indicates that a 
process of intensive restructuring of the manufacturing industry is still under way in 
these countries. Taking into account the differences both in consistency and in 
structural change of the distributions these results also suggest that the process of 
output restructuring has been affected to a higher degree by changes in producer 
prices, and to a lesser extent by changes in the real resource reallocation. 

Notably, the changes in the structures of output and employment in the transition 
countries have been more pronounced than those observed in the western 
European countries in the past. The index of structural changes varies between 
7.60 and 8.83 for the group of the seven transition economies countries while for 
the western European countries the index of structural change for the same 
variables has been between 5.3 and 7.8 for the period 1960-1970 and 5.2 and 6.7 
for the period 1970-197814. In fact, the pace of restructuring in manufacturing in the 
transition economies in the 90’s is comparable with the changes in the western 
European industry in the 70’s but still remaining at a slightly higher speed of 
transformation. An interesting similarity is observed between these two different 
groups of economies and in different periods: changes in employment have a 
common tendency to adjust slower than output but in a more consistent pattern.  

A closer look at the individual countries’ measures of structural changes as 
described by the indices of similarities and consistency of the structural changes in 
output and employment in Table 3 and Table 4 (See Appendix I) highlights the 
diversity among the transition countries and suggests that these countries have 
experienced quite divergent patterns of restructuring in this period. 
                                                           
14 The index of structural change for total manufacturing industry in western Europe are estimated at 18 
branch structure of manufacturing in Economic Commission for Europe, Economic Survey of Europe in 
1980, p.189. 
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Changes in the Composition of Output structure 

Among the transition economies the pace in structural changes of output has been 
the highest in Hungary, followed by the Baltic countries. Moreover structural 
changes of output in current and constant prices have the highest differential for 
Hungary, with the quite consistent year-to-year changes in nominal terms, which 
suggest a very dynamic restructuring of relative prices. In Poland and Estonia the 
composition of output in real terms has changed to a larger extent than that in 
nominal terms. Moreover these changes have greater degree of consistency for the 
period (Table 3, final column, Appendix I), thus resulting into a relatively stable 
pattern of restructuring in the real sector. This suggests that in these countries 
factors other than prices have had a relatively stronger impact on the process of 
restructuring. 

Among the transition countries the most consistent year-to-year dynamics is 
observed in Latvia, indicating a stable path to a new structure of output.  

In Bulgaria and Romania, despite the different values of the indices of structural 
change for output (with the latter above the average while the former almost at the 
average level, or below for value added in constant prices) the observed shifts 
appear to be unstable and there has been a tendency for reversal. This refers to a 
greater extent to Bulgaria, where the index of consistency for the value added in 
both current and constant prices is the lowest and close to 0.1.  

A comparison of the transition countries’ indices of structural changes of output 
with those for some western European countries shows some similarities between 
the countries with the highest indices. In particular, the difference between the 
indices of structural changes in real and nominal output varies from several 
decimal of a percentage points to not more than 2 percentage points. This fact 
leads to an important conclusion: the pattern of dynamic output restructuring has a 
higher degree of consistency in countries where producer prices have already 
adjusted. A striking dissimilarity between the western European countries and the 
transition economies is the existence of a pattern, combining of a relatively low 
structural change with a relatively low consistency in the first group (Austria, Table 
3 of Appendix I), and a pattern combining a relatively higher structural change with 
a lower consistency (almost total reversal) in the second group of countries 
(Bulgaria and Romania). The observed difference in the pattern of structural 
change indicates the relatively higher structural response of some of the countries 
from the transition economies group to cyclical effects than the developed market 
economies. In the same vein, the pattern of relatively stable structural change both 
in terms of pace of industry structure and over time changes has not been 
observed in a transitional environment.  

Changes in the Composition of Employment 

The pattern of changes in the employment structure in the group of the transition 
countries on average has been less differentiated in terms of consistency than that 
of output. 
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In Poland employment has restructured relatively less than in the other countries, 
but the year-to-year changes have the highest consistency pointing out the 
emergence of a relatively stable pattern of employment structure in 1999 as 
compared to 1995 (Table 3 of Appendix I). A structure with comparable degree of 
non-reversal is observed in Latvia, which is also the economy with the highest 
index of structural change for the period. 

The changes in output for Latvia have the same characteristics as employment 
indicating an early restructuring and relatively stable structure of industry in the 
second half of the 90’s. Another pattern, that of a high level of changes in the 
employment structure but with a partial reversal has been taking place in Estonia 
and Lithuania. Despite the higher than the average index of structural change for 
Hungary the year-to-year changes are pointing to a tendency of reversal in the 
changes in employment, which are among the lowest values for the group.  

The western European countries exhibit a pattern of structural changes in 
employment which is quite different from all of the transition economies, with a 
lower pace of restructuring, indicating a different phase of industrial development. 
Within this group, Finland is probably the most distinct case of consistent changes 
in both output and employment. 

The Pattern of Growth in the Manufacturing Industry 

The statistical properties of the structural variables for the countries in the study 
cast some light into the nature of the on-going structural changes and especially 
those related to the two dimensions of the process of economic transformation – 
across industry and over time. The quantitative measures of the dispersions of the 
growth rates in the structural variables allow drawing some conclusions about the 
dimension that is most important for shaping up the emerging patterns of structural 
change. They provide strong evidence in support of the diversity in the growth 
pattern of the countries for the period. A process of both shifts in the averages for 
the manufacturing and in the distributions of the growth rates of output, 
employment and productivity of the industries (Table 5 of Appendix I) reflects the 
dynamics in the restructuring triggered by within-industry and time parameters. The 
general tendency for a relatively more stability in the structure of employment than 
that of output is confirmed by the lower standard deviations of the employment 
growth rates in 1999 as compared to the same indicators for output.  

The standard deviation, as a measure of the dispersion of the variable around its 
mean, could be used to make inferences for data presented as a panel, which 
includes both industry-specific and over time (time dependent) characteristics. The 
results of these measures on the rate of output, employment, wage and 
productivity are reported in table 6 and on the changes of the structures in output, 
employment and wages – in Table 7 (Appendix I). The standard deviations in 
output and employment suggest the importance of the time parameter in the panels 
for each of the country (the standard deviation over-time exceeds the inter-industry 
one). The only exceptions are Hungary and Finland, for which the inter-industry 
standard deviation is higher the one over-time. The importance of time-factors for 
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almost all of the countries is usually associated with procyclical effects and it is 
more pronounced for the employment rather than output. The picture for Hungary 
and Finland suggest changes across industries, i.e. in the manufacturing structure. 
Regarding productivity the pattern for the countries is of the same type, with over-
industry parameter significantly more important for the panels dynamics.  

Common Factors of Structural Change 

As a second step in analyzing the pattern of structural change in manufacturing we 
search for a set of common factors across-industries which may affect the process 
of resource re-allocation. The eventual identification of a set of factors which is 
behind the underlying tendencies in output and employment structures could allow 
drawing conclusions about the nature of the structural adjustments: whether they 
are a pro-cyclical, or a structural phenomenon. The logic of the hypothesis here is 
that if there are common factors that dominate in shaping up the manufacturing 
structure and its dynamics, then these factors can be assumed to be country-
specific and they concern all the manufacturing industries within each economy. 
The evidence of the importance of time related factors in shaping the pattern of the 
manufacturing industry discussed above, suggests the existence of such effects, 
which in general, may be associated with the effect of macroeconomic policy. This 
may be especially relevant for transition economies where economic adjustments 
still undergo substantial fluctuations due to fiscal, monetary, income, or exchange 
rate related instruments. To identify the systematic influence, or the absence of 
such a group of common factors, it is possible to apply the principal component 
analysis to the data on output and employment. This is done for all the transition 
economies and Austria as well as a benchmark for a broader comparison with a 
patter of a developed market economy15.  

The basic idea is to look if the largest part of the variance of output and 
employment across sectors could be explained by other factors, the “principal 
components”. These components constitute a linear combination and being 
mutually orthogonal explain the highest proportion of the variances in the variables. 
The indicator that is most important is the first principal component, or in some 
cases it could be the first two, because it explains the largest fraction of the 
variance in the initial series, i.e. in the output and employment growth. 

The results from this kind of analysis are presented in Table 1 and include the first 
principal component for the series of output and employment, estimated on the 
bases on the logarithms of the rates of change in the output and employment in 
cross-industry panels at the 2-digit level of NACE classification of activities of the 
manufacturing industries. 

                                                           
15 For more details on the theory and application of the principal component analysis see Everitt, B.S. 
and Hesketh-Rabe, (1997).  
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Table 1 
Fractions of the Variance in Output and Employment Explained by Principal 

Components* 
COUNTRY PRINCIPAL COMPONENT 

OUTPUT EMPLOYMENT 
Austria 0.6242  0.6095 
Bulgaria 0.5781  0.5309 
Czech Republic 0.6726  0.5316 
Hungary 0.6057  0.6396 
Poland 0.6165  0.5809 
Romania 0.5088  0.5070 
Slovenia  0.6299  0.5158 
Estonia   0.5031  0.5003 
Latvia 0.5896  0.5950 
Lithuania 0.5622  0.6294 
Slovakia 0.6849  0.5733 

*Source: Author’s calculations on the dataset of the UNECE and information from the National 
Statistical Offices for Bulgaria, Hungary, Romania and Austria. The period covered is 1993-1999. 
Output is measured as value added for all the countries with exception for Romania where gross output 
growth rate is used. 

 

The reported values of the principal components describing the linear combinations 
of the variables providing maximum variance have been checked for robustness by 
another estimating procedure. For this reason another method, suggested by 
Bartlett, was applied to produce unbiased factors. The estimates were not 
significantly different from the reported ones suggesting the existence of systematic 
co-movements in the observed transition economies across sectors rather than 
structural effects, with relatively lower level of the impact being observed for 
Romania.  

The following main inferences could be drawn out of the principal component 
analysis about the underlying tendencies across industries in the output and 
employment growth for the transition economies: 

First, the existence of co-movements in the output fluctuations by industries has 
been significantly supported by the effects of factors which are common among the 
manufacturing industries for both output and employment. Moreover, the pattern is 
similar across countries to the extent that common factors explain over half of the 
variances in output and employment. It seems quite likely, that this influence might 
outweigh the structural factors for the countries in the period under investigation 
due to the significant value of the first principal component of around 0.60 for all of 
the countries (Romania and Estonia being the only exceptions of 0.50). 

Second, the fraction for employment variance is explained to a smaller extent by a 
common set of factors, but again the percentage points of the variance accounted 
for by the first factor among the transition economies are similar to that of Austria 
and above 0.50. This fact is indicative of the relative prevalence of sector-specific 
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factors in the composition of employment and to the less flexible employment 
structures as compared to output in response to economy-wide policy measures 
and impacts. The exception in this tendency is Hungary, where the influence of 
macroeconomic factors on employment structure has outweighed the structural 
ones to some extent, the difference in the effects being in the range of 3 
percentage points.  

Third, the results are robust regardless of the level of disaggregation. Estimations 
at a more disaggregated level of manufacturing activities, corresponding to the 
three-digit level of the NACE classification and four-digit ISIC, respectively, for 
some of the transition countries in the sample, confirm the inference on the 
dominancy of factors common across industries. This conclusion is important for 
identifying the structural changes in the manufacturing and therefore the study next 
investigates the factors within the individual countries in a detailed framework, by 
decomposing productivity growth.  

Forth, the similarity in the overall existence of nation-specific factors for the 
transition economies as well as in the comparable magnitude of the common 
factors across industries suggests a macroeconomic interdependence in a cross-
country framework. This conclusion however is tentative and a closer examining of 
the manufacturing industries in a cross- country framework is done in section 3 of 
the paper. 

3. Productive efficiency and the different patterns of structural change 

Structural changes could foster economic growth within the limited space of factors 
inputs in the transition economies countries by raising productivity and productive 
efficiency. In fact, to go out of the transition trap and reach a growth path of 
sustainable development, the countries in the region have to implement structural 
reforms to channel the driving forces of resource re-allocation targeting productive 
efficiency as a primary goal. Therefore productive efficiency could be regarded as 
an indicator with a dual characteristic: on one hand, it is an engine of growth and 
structural change, and on the other, it reflects the outcome of successful structural 
change. 

The theoretical concept revealing these relations in an empirical framework is 
based on the multi-factor productivity measure and the notion of total factor 
productivity (TFP)16. Throughout the entire period since the initial introduction of 
the accounting technique in macroeconomics (based on estimating the so called 
Solow residuals) till nowadays, the results have been widely used to address 
questions concerning economic growth, aggregate fluctuations, impacts of 
macroeconomic policies and structural reforms17. Despite the variety of the 
                                                           
16 Total factor productivity was first introduced  by Solow R., (1957). Since then, the concept has been 
developed in various directions, an overview of which are summarized in Hulten, “Total factor 
productivity: a short biography”, NBER Working Paper N W7471, January, 2000. 
17 A recent study on the structural changes in the OECD countries using a panel of 20 countries at two- 
and three-digit level of aggregation in estimating TFP growth to analyse the dynamic impact of changes 
in the structural reforms during 1965-1998 is done by Salgado R., (2002). 
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approaches the main idea is to distinguish between two effects in explaining the 
variation in output: the first one - caused by variations in factor inputs, and the 
second one – by the efficiency of the resources transformation process per se. In 
other words, the efficiency of the underlying technology, introduced to capture a 
certain part of the generated variation in output, could be regarded as a complex 
measure of the structural adjustments of the components as well.  

The dimensions of the structure of output depend on whether the objective of the 
accounting technique will be to fit a production function on one product, or a set of 
products for observed data and period. The development of the concept to 
incorporate the variety of the input mix and therefore account for different sources 
of the structural change has resulted in estimating production frontiers. They 
express the “best practice” or the maximum amount of output produced by a given 
technology from a given mix of input quantities.  

The idea of the production frontier could be applied in a macroeconomic context, in 
which countries produce a certain output, given inputs, could shift to the “best world 
practice” and become less inefficient18.  The efficiency gap measures the distance 
between the actual output and its projection into the world frontier. On the other 
hand, the implementation of the concept to an individual economy, allows to 
measure the efficiency gap between a technology (could be represented by an 
industry) with respect to the production possibilities in a sector (including several 
industries, or technologies). Such an approach has the advantages to look at the 
productive efficiency accounting for the heterogeneity of the included industries.  

The empirical application of the concept requires data on the output and the inputs: 
labour and capital. In this framework output growth could be thought of in terms of 
three components: efficiency change, technical change and input change. The first 
two components are known as “productivity change”19. For the transition 
economies countries official data on capital is limited to macroeconomic level only 
while data on the 2-digit level aggregation is scarce. In order to apply the concept 
of the productive efficiency to assess structural changes in manufacturing on a 
consistent database this study confines with determining the output growth in the 
23 manufacturing industries by the labour factor. Hence, all the other factors, 
influencing the variation in output will be reflected in the residual of the estimated 
function, or in “the productive efficiency”. Structural adjustments, defined as a 
movement towards the production possibility frontier (an outward shift is also 
possible) due to a resource re-allocation process is captured by the “productive 
efficiency”. In addition, it could be split into two parts to assess the extent of 
structural adjustments as oppose to cyclical response. By evaluating whether the 
structural changes are due to economy-wide and hence manufacturing-wide 
                                                           
18 By estimating a “world production function” under the assumption of a common technology, the 
distance of any country from this frontiers measures the “catch up” to the frontier. Such an approach 
has recently been used in evaluation of the convergence among countries. For an empirical application 
to measuring productivity gap between Poland and western countries see Koop G., J. Osiewalski and 
M. Steel, (2000). 
19 The measurement of the “productivity change” for comparative studies follows two approaches: the 
use of Data Envelopment Analysis as in Fare R., S. Grosskopf, M.Norris and Z. Zhang, (1994) and the 
use of stochastic frontier , see for example: KoopG., J. Osiewalski and M.F.J. Steel, (1999).     
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factors, or they are driven by industry-specific factors, at least two main patterns of 
structural changes in manufacturing could be observed: (1) a pattern of structural 
changes in manufacturing, where productive efficiency is mainly driven by industry-
specific factors, and (2) a pattern of structural changes, where productive efficiency 
is a result mainly of economy-wide factors. 

By assessing the above patterns we could draw conclusions on systematic 
structural adjustments in manufacturing and hence successful structural reforms for 
the period (for the case of the first pattern), or on the mechanical adjustment 
caused by demand volatility, or other factors, which could be out of no economic 
reasoning as well but influencing the whole economy, including the manufacturing 
sector (for the case of the second pattern). The policy implications of whether the 
structure in manufacturing has exhibited a pattern of the first type, or the second 
type, are important for assessing the potential and sustainability of the economy (in 
part of the manufacturing sector). The effects on the manufacturing growth as a 
response to disturbance shocks in the short-run will vary depending on whether the 
restructuring has already been finalised and is consistent with a productive efficient 
path, or this process has not yet triggered sufficiently enough changes in 
production (and therefore future shifts could be expected as an additional 
component to the uncertainties). On the other hand, the conclusions are indicative 
to the success, or failure of the implemented reforms and therefore could be used 
as an argument for an estimate on whether already past stage in the restructuring 
(if structural adjustments are systematic), or not finalised process of resource 
allocation.  

The economic literature on the productivity growth builds upon two strands: the first 
indicates that the sectoral distribution of productivity and the evolution of industrial 
productivity growth in general reflect industry-specific characteristics, while the 
second focuses on the factors of productivity growth, such as managerial skills, 
technology, human and physical capital, regulations and institutions, including 
trade-unions activities20.  

The empirical assessment of structural change below focuses on productivity 
growth, which allows accounting for both inter-industry specificities within the 
aggregation of the panels and for the economic environment affecting 
manufacturing as a whole. Such an approach draws from the work of Stockman 
suggesting to isolate changes in output due to national policy effects and to 
industry-specific disturbances21. This strategy is applied both in cross-industry, 
within country context and in a cross-country, inter-industry perspectives. In order 
to test the economic hypothesis on the driving forces of structural change through 
the concept of productive efficiency two kinds of estimates are obtained in the 
study: (1) structural adjustments among manufacturing industries by estimating 
national models for productive efficiency in manufacturing on a cross-industry 
                                                           
20 There is quite a large set of comprehensive studies on productivity analysis for different countries and 
at different level of economic activities. A concise and exhaustive paper, on the developments in 
productivity, summarising the main conclusions of the different theories and models developed to 
understand productivity through enterprise data is done by Bartelsman E., M. Doms, (2000).  
21 See A. Stockman (1988).  
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country data at two and three-digit level of NACE classification, and (2) structural 
adjustments across countries at the level of two-digit NACE classification of 
manufacturing industries by estimating cross-country models of productive 
efficiency in the manufacturing.    

A simple model could be used as a general framework to nest the ideas on 
estimating productive efficiency with regards to the decomposition of the observed 
dynamics between macroeconomic or pro-cyclical factors and structural effects. 
The theoretical background follows the assumptions of the neo-classical production 
function, which is transformed, into a form, relevant to apply a decomposition 
procedure for isolating the above mentioned two kinds of effects. Next, as a second 
step the significance of these two kinds of factors is estimated empirically for each 
country for the period under investigation by pooling the data into a panel and 
deriving conclusions from a two-way error component regression model. The 
empirical estimations of the productivity performance both by countries and within 
them taking into account cross-section characteristics makes use of the panel data 
models with fixed effects which include unobservable industry-specific effects to be 
captured along with a sector-invariant but time-specific effect to account for events 
that affect production, like legislative changes, implementation of new sets of policy 
measures, import driven price effects and other factors not included in the model 
summarised under the total term of ‘unobservable time effects’22. A brief summary 
of the methodological and empirical consideration is presented in Appendix II, 
explaining the rationality of the underlying economic relations in part A. Economic 
Framework and the decomposition applied to productive efficiency in part B. The 
Two-Error Component Regression Model of Unobservable Effects. 

Structural change in manufacturing from a national perspective 

The transformation from plan to market per se involves a massive reallocation of 
resources being driven by unprecedented changes in ownership structures, 
institutions and legal environment. All these factors affect both the mechanism of 
blending factor inputs and that of the interaction among them – through price 
adjustments and markets. The empirical evidence analysed for the output and 
employment structures in the transition economies in the second half of the 90’s in 
section 2 of this paper suggests for a shift to a new pattern of productivity. The 
response of the real sector depends on a variety of demand and supply factors, 
which vary in magnitude and location in terms of sectors and companies being 
affected. It is justified, therefore, to expect that structural adjustments in the 
manufacturing are a result of these two groups of factors. 

The deeper and faster the restructuring of the real sector, the more changes will be 
observed both among the manufacturing industries and countries as well, which 
will drive productive efficiency. Therefore the hypothesis is to start the analysis by 
                                                           
22 The application of the error-component models in economics has been pioneered by the works of Kuh 
(1959), Mundlak (1961) and Hoch (1962) on investments and production function. The approach was 
found useful for empirical analysis of sectoral activities, see for example Balestra and Nerlove (1966) on 
demand for natural gas and was soon developed into a broad area of panel data models, a variety of 
which could be examined in L.Màtyàs and P. Sevestre eds. (1992). 
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relating the existing structural changes in manufacturing both within the industries 
and between them in time, i.e. in both dimensions of the structures. One could 
expect that economies, where effective structural reforms are being 
implemented23, are experiencing substantial resource reallocation, driven by 
structural adjustments rather than just being a cyclical expansion. Productive 
efficiency due to structural changes is expected to be significantly differentiated 
across industry for such economies, while economy-wide factors will be distributed 
all over the manufacturing sectors.  

According to the relative productivity there is quite a differentiated pattern of 
productivity dynamics in the countries. The most dynamic and diversified process 
across industries is observed in Hungary, where sharp acceleration of productivity 
in some industries goes along with substantial reduction in others. For two of the 
manufacturing industries (motor vehicles, trailers and semi-trailers and radio, 
television and communication equipment) there is a doubled increase in 
productivity relative to the average for manufacturing, while furniture has been 
driven down to 17 percent in 1999 from 82 percent in 1994. In Poland the process 
is relatively more homogenous with only a few industries, like office machinery and 
computers, gaining speed by raising productivity. The relative productivity of motor 
vehicles, trailers and semi-trailers, rubber and plastic products, and electrical 
machinery and apparatus have also an advanced position in Lithuania, marking 
over threefold upsurge in 2000 as compared to 1995 levels. The pattern of relative 
productivity is quite different in Bulgaria and Romania. There are a few sectors, like 
basic metals and chemicals (relatively for each of the countries) where productivity 
has accelerated but in general the changes in the levels are less pronounced then 
in the rest of the transition economies. The overall picture therefore suggests an 
on-going process of structural changes across industries, which differ by speed 
and patterns among the transition countries. In general, a plausible explanation 
could be that these countries are in different stages of restructuring the 
manufacturing sector within the whole transformation process of the individual 
countries. On the other hand it may stem from unsuccessful structural reforms.  In 
order to highlight further the origins of these changes a decomposition of 
productivity is used as a measure for assessing the pattern of changes in the 
resource allocation.    

Theoretical and empirical considerations 

The general approach to decompose productive efficiency and by that to isolate 
the two groups of determinants of structural changes in an economy is applied to a 
panel of data for each country. It consists of cross-industries time-series for labour 
productivity, for which the following model is estimated: 

(1)  Δ( / ) ( ) ( , ) ( ) ( , , ), ,Y L c j s i j m t u j i ti j t = + + + +μ  

                                                           
23 A. Berg argues that despite the delays in the reforms in privatisation and financial sector structural 
adjustments in Poland have been observed during the recovery period starting in 1992 (see A. Berg (op. 
cit.)). 
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where the indices i,j and t  represent respectively manufacturing industries at 2-
digit classification, industries at sector level24 and time; μ is the overall mean of 
labour productivity, c(j) is a constant term common to the 2-digit industries; s(i,t) is 
a term specific to the i-industry and t-period, or it stands for the interaction between 
the fixed effect of the 2- digit industry and the fixed effect for the time; m(t) is a 
time-specific effect, common for all industries and u(i,j,t) is an idiosyncratic 
disturbance term for each j industry at 2-digit.  

In terms of the dummy variables, which are introduced to estimate the 
unobservable effects, s(i,t) is represented by a set of dummy variables specific to 
industry at 2-digit and time, and are to capture industry-specific factors;  m(t) – 
dummy variables, specific to time period and common to all industries which are to 
capture the factors, affecting all industries at that level, or cyclical effects in a 
particular time period.   

Structural change in manufacturing from a European perspective 

Productivity differs significantly between the countries, even if they are in one 
common region, or in a union, like the EU. At the same time the common 
tendencies both in the macroeconomic policy design and in industries suggest the 
possible interdependence between the dynamics. On the other side, the transition 
as a process for transforming the productive forces from plan to market also raises 
the assumption that tendencies of common origin might be important in 
determining structural changes in manufacturing for the countries in the region as a 
whole. It is also possible that factors related to the progress of the reforms effect 
the restructuring process. Hungary and Poland have entered the transition at a 
higher level of development in the private sector in manufacturing than Bulgaria 
and Romania. The first two countries moved earlier into the stage of transition 
recovery and by 1995 they have already experienced positive growth. Therefore 
one could also expect that the underlying driving forces of structural changes would 
bear national specificities as well. To test the economic hypothesis on the cross-
borders effects in productive efficiency (the notion of which is discussed in the 
previous parts), the study exploits the inference from a cross-country model. 

The basic idea behind the decomposition of the productivity growth into two parts 
draws on the assumptions of the possible explanation of the causes in the 
variations: whether they are due to domestic factors or to external factors, or 
disturbances originating from other countries.  

Most of the theories on business fluctuations associate any changes in the supply 
due to innovation with expansive effect on the domestic economy while the impact 
on foreign countries is predicted to be smaller, or even with different sign. Thus the 
theory of the `real business cycles models’ offers a broader framework of analysing 
                                                           
24 The model applied at the two-digit level of aggregation assumes the following sector to be defined as 
a group variable: food products, beverages and tabacco products, textile, wearing apparel, leather and 
fur products, wood, paper and printing products and publishing, chemical industry, non-metallic mineral 
products, basic metals and fabricated metal products, machinery and equipment and other 
manufacturing and recycling. 
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the aggregates dynamics as being driven by factors under the common heading of 
being real25. This strand of literature offers an adequate theoretical framework for 
analysing structural change in transition economies because the disturbances, that 
these economies are experiencing incorporate not only fiscal, monetary and other 
regulatory policies, but it includes productivity disturbances, which differ across 
industries rather than countries.  

The analysis that follows is based on a specific group of these models of the “real 
business cycle theory”: the ones that assume a dominant role of exogenous, 
industry-specific productivity shocks and follows an econometric approach to 
estimate the decomposition of the productivity into two groups: demand-driven, or 
procyclical factors and structural changes. The empirical evidences of the observed 
fluctuations are therefore strongly dependent on the possibility to isolate the two 
kinds of factors.  

The differentiated dynamics of productivity in the manufacturing industries of the 
transition economies implies that the process of resource re-allocation across 
industries has been an important factor for economic growth for these economies. 
In this respect, it is important to identify to what extent such a change has been 
generated by the shrinking of domestic demand, which was observed almost 
everywhere in the beginning of the reforms, (i.e. it is a cyclical phenomenon), or to 
what extent it has been a structural phenomenon reflecting the systemic changes 
in these economies. If such a change has not yet taken place then it is possible to 
expect a productivity shock as part of the adjustment process to happen in the 
short-run and therefore provoke a slowdown.  

   This part of the paper is also based on the decomposition procedures applied to 
the productive efficiency, as discussed in part 1 of this section. However, this time 
the focus is on the cross-countries interdependence among sectors in an attempt 
to differentiate between country-specific effects and cross-country industry specific 
ones.   

The model assumes the variation of productivity growth to be disentangled 
between a fraction explained by industry-specific effects, common to all countries 
in the group and a fraction, explained by country-specific effects common to the 
domestic manufacturing structures. In terms of formalization the following 
regression is used applying the same error-component mechanism as in the 
country structural model: 

 (2)   y i n t c i n m n t k i t u i n t( , , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , , )= + + +  

where assuming the notation from the previous part of the Section and introducing 
an index for the country n : y i,n,t is the productivity growth rate in the i-th industry of 
the n-th country in period t, c (i,n)   is a constant term specific to an industry i and a 
country n, k (i,t) represent the interaction of a fixed effect for the i-th industry with a 
fixed time effect, which is common to all countries, industry specific in the table, m 
                                                           
25 See for example Hall R., (1987). 
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(n,t) represents the interaction between the fixed effect for country and the time 
effect, which is common across industries, or country-specific factors and u (i,n,t) is 
the idiosyncratic disturbance term, or i.i.d. random term. 

Again the model is unidentified because of the perfect colinearity between the 
country-specific and industry specific variables. Introducing the orthogonality 
condition between them helps us to get rid of this problem. Therefore it is assumed 
that country-specific factor is contained in the fraction, which is in the orthogonal 
part the estimated model. In the same vein, the industry-specific factor is also 
reported as its orthogonal component, which corresponds to a situation when an 
exogenous shock affects productivity growth of an industry, which is likely to be 
focused on this specific activity, or in the closely related ones.  

4. Econometric considerations and results 

Before discussing the econometric considerations in estimating the decomposition 
of productive efficiency, as proposed in the previous section, we address the 
questions regarding the dataset.   

Data: 

To analyse the structural changes in manufacturing we use a new dataset, which 
has been specifically constructed for this purpose. The models for all the countries, 
both transition economies and selected western European countries, are estimated 
using data at the two-digit level of the NACE classification of activities and for two 
of them (Austria and Bulgaria) at the three-digit level as well26. The estimations 
have been done for the period 1994-2000, depending on the available data for the 
first and last years27.  Productivity is estimated as value added per worker in real 
terms thus covering all medium and large enterprises with 20 or more employees. 
The producer prices in 23 industries are used as deflators for the correspondent 
sectors for all the countries. At this level of aggregation both the data on value 
added and number of employees constitute a balanced panel for almost all 
countries, the only exception being Estonia and Lithuania, where the panel is 
unbalanced (with missing observations up to 40 percent of the total per year). 

Estimation results: 

The model as determined in (1) is unidentified due to the number of dummies 
included in it and the multicollinearity between them. Therefore relations between 
the dummies are restricted to orthogonality conditions. Imposing this restriction to 
the estimation of the model identifies the productivity changes as a deviation from 
                                                           
26  While the availability of the data constrains the comparisons among the country patterns of structural 
changes at a more disaggregated level, the inferences for the countries where productivity change has 
been determined on a panel of 103 manufacturing industries as well as on 23 industries, do not 
contradict each other, but provide a clear evidence for the dominance of a certain group of factors. 
27 The period for the countries is as follows: Austria 1995-1999; Bulgaria 1994-2000; Estonia 1994-
1999; Finland 1995-1999; Hungary 1994-1999; Latvia 1996-1999; Lithuania 1995– 2000; Portugal 
1995-1999; Poland 1995-2000 and Romania 1994-1999.  
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the overall average growth, the mean μ, due to changes in the specific industry, in 
real aggregate demand factors, captured by the fixed time effect, and in the 
interaction between them. The reported results of the estimations and their 
interpretation are performed on the basis of the orthogonal components of the time 
and the industry specific factors, due to the correlation, which otherwise exists 
between them. For the specification of every country model a choice between a 
fixed effect and a random specification is made by using the Hausmann test. The 
results report the fixed effect model because of the consistency of the estimates. 

The results of the estimations on determining the productive efficiency in each of 
the transition economies countries and the selected western European ones are 
reported in Table 8 (Appendix I). Estonia, Latvia, Romania and Portugal are not 
included in the reported results because of the insignificant power of explanation of 
the productivity by the model. The reason mostly likely for this is the great number 
of missing observations at the two-level of disaggregation as is the case of Estonia 
and Latvia. The unavailability of data at a more disaggregated level constrains the 
alternative to estimate the model at lower level of disaggregation in order to check 
for a pattern of structural changes in productivity. 

Overall the regressions are pointing to different patterns of the productive efficiency 
determinants among the countries, included in the study. The first pattern of 
structural changes in manufacturing is characterised with productive efficiency, 
driven mostly by structural adjustments. It is observed across the manufacturing 
industries in Hungary, where both industry-specific and economy-wide effects are 
found significant in explaining productive efficiency. It is the model with the highest 
power to explain the changes in productivity (adjusted R2 = 0.44) among the ones 
for the transition economies. A straightforward explanation comes out of the 
systematic influence of the macroeconomic and industry specific factors on the 
manufacturing structure. In fact, the hypothesis of no industry specific fixed effects 
and that of no economy-wide effects are both rejected by the estimations. In 
technical terms the formal test for a joint significance of the industry-specific 
dummies, the F-test for testing the hypothesis that all the coefficients in front of the 
dummies are zero, could be rejected with 1 percent error, while that for the 
coefficients in front of the time dummies – with no error at the 5% significance level 
(see Table 11).  

A further look at the contributions of these two groups of factors to the total model 
identification, on the base of the analysis of variance, shows that the fraction for 
explained variation in the dependent variable accounted for by the industry-specific 
effects (s(i,t)) and macroeconomic ones (m(t)) are 70 and 7 per cent respectively. 
The rest 13 per cent of the explained variation are due to the c(j), which indicates 
the industry specific characteristics within the sector, together with the effects 
accounted for by the term s(i,t), shows the dominant role of sector specific effects 
over economy-wide ones in the productivity dynamics in Hungary28. The evidence 
                                                           
28 A study based on entirely different approach to evaluation of productivity in manufacturing in Hungary, 
Poland and the Czech Republic concludes about a higher level of relative labour productivity and 
competitiveness in Hungary due to structural adjustments as opposed to Poland, with less observed 
variability between branches (see Monnikof E. and Bart van Art, (1996)).     
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of fundamental structural changes in manufacturing industries with productive 
efficiency, driven by structural adjustments mainly, is supported by the higher index 
of structural changes, discussed in section 2 of this paper. The findings of the 
pattern observed in Hungary suggest successful fundamental structural reforms, 
causing a shift in productive efficiency even at the 2-digit level of aggregation29.  

This pattern of productivity change with notable structural adjustments in 
manufacturing industries is not observed in any of the other economies, included in 
the study. The power of explaining productivity with the same model is comparable 
only with the results for Austria at the three-digit industries of the NACE 
classification, where both economy-wide and industry-specific effects are 
significant. Due to the differences in the level of aggregation a straightforward 
comparison cannot be done, but it is possible to draw a tentative conclusion on the 
importance of the outlined groups of factors. The significance of macroeconomic 
and industry-specific effects in explaining the variations in productivity growth 
indicates similarity in the overall pattern of structural changes in manufacturing in 
Hungary and in Austria. In particular, the productivity changes at the two-digit 
industries in Hungary are reflecting a process of resource allocation across 
industries comparable to the pace of restructuring observed at the tree-digit level in 
Austria. In other words, the restructuring process in the transition environment is 
observable at a higher level of aggregation thus reflecting a more fundamental and 
comprehensive process of structural change both within a sector and across 
sectors as compared to that in mature market economies30.  

The model has a relatively low explanation power with respect to the pattern of 
productive efficiency in manufacturing in Poland and Lithuania, where fixed effects 
and demand-driven explain just 3 and 9 percent of the variation in labour 
productivity, respectively. Obviously, within this model, estimated at 2-digit level of 
aggregation, there is not sufficient evidence in support of the implied hypothesis on 
restructuring within the 23 manufacturing industries. It should be noted, that there 
is a possibility of structural changes at lower levels, but they have not yet caused a 
systematic shift in the positions of the 23 manufacturing industries. For Estonia, 
Latvia, Romania and Portugal the data by the 23 industries does not provide strong 
evidences in support of any fixed-effects hypothesis on productivity, modified with 
different fixed effects31. This result could have two possible explanations and the 
absence of systematic policy instruments and industry-focused measures comes 
as a first option. On the other side, it may happen that these factors have affected 
productivity in a more complicated and not so straightforward way, as the linear 
regression form is assuming. Institutional factors, or exports, for example, might 
have been hampering, or accelerating structural changes but their effects are 
                                                           
29 Halpern L. and G. Korosi, (2001) have reached the same conclusion for an improvement in efficiency 
for the Hungarian corporate sector throughout the transition until 1997 using similar methodology 
(frontier production functions) at firms’ level. 
30 A more precise comparison between patterns of productivity growth in the manufacturing industries of 
Austria and Hungary require the estimation of the models at the same level of aggregation, which was 
not possible due to the lack of data at the three-digit NACE industries for Hungary.  
31 For some of the countries – Estonia and Latvia the panel is characterised with missing observations 
for up to 10 industries while for the others the fit of the model indicates the response of productivity in 
manufacturing to other, not included in the regressions factors. 
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mixed into the “unobservable factor” causing the lower fit of the models. This is 
quite likely to have happened to the Baltic countries, where coefficients of 
determination are quite low.  

 For Bulgaria the model in the general version (as applied for the rest of the 
countries) did not provide satisfactory results. For this reason it was modified to 
reflect the regime change due to the introduction of the currency board in 1997. 
The formal test on the significance of the board dummy, covering the period since 
1997, could be rejected at 2 percent level of error (Table 13).This has allowed to 
improve considerably the significance of the results and it is indicative to the role of 
the implemented policy changes and their effects on manufacturing. Introducing 
the change in the regime reveals the role of the economy-wide effects as an 
important factor of structural change. On the other hand, the impact of industry-
specific factors is not estimated as significant, which reflects the delays in 
restructuring the real sector and the slow pace of the changes in the ownership 
structures in Bulgaria. Therefore the pattern of productivity change is mostly driven 
by macroeconomic adjustments. 

The constant term, specific to the industries, included in a sector, c(j) is not 
significant for any of the countries where productivity is determined at the level of  
23 manufacturing industries. This fact indicates certain homogeneity of the 
industries at this level of aggregation, and it is in the term of s(i,t) that they exhibit 
the industry-specific effects. In the case of Austria, the term c(j) is significant, thus 
reflecting the heterogeneity of the industries at the NACE three-digit level of 
disaggregation activities. 

In general the estimates on productive efficiency as a measure of structural change 
in manufacturing for the transition countries suggest two main patterns for the 
period of the second half of the 90’s: (1) a pattern of structural changes, where 
productive efficiency is a result of systematic structural, industry-specific 
adjustments rather than the result of economy-wide factors only, and (2) a pattern 
of structural changes, where productive efficiency is largely dominated by 
macroeconomic factors while industry-specific adjustments were relatively small, or 
even negligible. The first pattern is observed in Hungary only, while the second – in 
the rest of the transition economies. This conclusion has long-term policy 
implications related to the structural reforms as a series of systematic measures on 
industry-specific productions if a successful resource allocation is targeted. 

In particular the results indicate that real aggregate demand shocks have had a 
strong positive effect on productivity change, which could be explained by their 
impact on labour costs. However these shocks could exert a downward pressure 
and without a sustainable manufacturing structure the repercussions might be 
worse. A further analysis on the factors is out of the scope of the study but the 
dominant role of the economy-wide effects emphasise the sensitivity of these 
economies to policy and external factors. This conclusion is crucial for countries 
where the pattern of productive efficiency is largely dominated by macroeconomic 
factors. On the contrary, the economies that display a pattern of productive 

 25 



 

efficiency incorporating structural adjustments in terms of long-run factors, the 
demand-driven impacts could be absorbed at lower costs.   

The cross-country model is estimated for three groups of countries: (a) Group 1 
includes Bulgaria, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Austria, 
Finland and Portugal,  (b) Group 2 – the transition economies countries - Bulgaria, 
Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, and Romania, and (c) Group 3 - 
Austria, Finland and Portugal. All the estimations of productivity growth are 
performed on a panel at two-digit level of NACE classification, including 23 
manufacturing industries for the period 1995-1999. The results of the estimations of 
the cross-country models of productivity growth for the three groups of countries 
are reported in table 9 (Appendix I). 

Overall, the regressions have significant power of explaining the changes in 
productivity: the adjusted R2 varies between 0.49 and 0.67, the highest being for 
the western European economies and the lower – for the economies transition 
countries. Despite the differences in the manufacturing structures in the countries 
from the third group (Austria, Finland and Portugal) the variation in the productivity 
growth could be explained by the country-specific and industry-specific effects to a 
larger extent than that in the transforming economies. This fact suggests that the 
pattern of structural changes in the transition economies is more differentiated and 
most likely affected by other factors.  

These results provide strong evidence in support of the view that it is rather the 
macroeconomic factors within a country that affect most productive efficiency in 
manufacturing and not structural factors: none of the industry-specific dummies are 
significant in any of the group of countries. The explanation could be related to two 
major facts: the process of restructuring and industry interdependence takes place 
at a lower level of disaggregation of economic activity, or the structural reforms so 
far have not resulted in major resource reallocation among countries at the two-
digit level of NACE classification of activities. This suggests that further research 
efforts should concentrate on the three-digit level of disaggregation in order to 
come up with a more definite answer about the nature of structural change. It is 
useful to note that a research on labour productivity and convergence within 
Europe provide recent evidence of productivity being different significantly among 
countries of the EU32.   

5. Conclusions  

The quantitative analysis of the patterns of restructuring of the manufacturing 
industry in some European economies in the second half of the 90’s provides 
evidence of a dynamic process of resource reallocation. The main empirical 
findings in the paper can be summarised in several main conclusions. 

                                                           
32 Barrel R. and D.W. te Velde, (1999). 
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Since the start of the recovery in transition economies the relatively fast expansion 
of the manufacturing sector has been combined with substantial structural changes 
within the sector. 

Two main patterns have been identified with respect to the determinants of 
productive efficiency in manufacturing of these economies: (1) A pattern of 
structural change, where productive efficiency was a result of systematic structural, 
industry-specific adjustments (active restructuring) rather than the result of 
economy-wide factors only. (2) A pattern of structural change, where productive 
efficiency was largely dominated by macroeconomic factors (passive restructuring) 
while industry-specific adjustments were relatively small, or even negligible. This 
pattern prevails for example in Bulgaria and Romania. 

The pattern of structural change in the manufacturing industry in the transition 
economies follows a more diversified path, than that in some western European 
economies, suggesting that it has been rather the macroeconomic factors within a 
country and not the structural factors that have affected the most productive 
efficiency in manufacturing. 

These findings, and in particular the results indicating the dominant role of 
economy-wide effects in most of the transition economies, except Hungary (where 
strong evidence of active restructuring has been found), emphasise the sensitivity 
of these economies to policy and external disturbances. In contrast, the economies 
that display a pattern of productive efficiency based on active restructuring, the 
demand-driven impacts could be absorbed at lower costs and for a shorter period.  

The experience of individual countries highlights the diversity of patterns of output 
and employment restructuring among the transition economies: from a pattern of 
dynamic structural change and high degree of consistency of these changes 
(observed in Hungary) to a pattern of unstable structures, with low degree of 
consistency (observed in Bulgaria and Romania). 

Both the results of a cross-country econometric model and the principal component 
analysis support the conjecture of the dominant role of macroeconomic factors as 
compared to structural ones for the transition economies countries in the second 
half of the 90’s in two other ways. In both cases, there is strong evidence 
suggesting that common factors, effecting manufacturing across-industries are 
more important than industry-specific at the two-digit level of aggregation.  

These findings and, in particular, the sensitivity of the productivity dynamics in 
manufacturing to macroeconomic shocks have important policy implications with 
respect to the future restructuring and growth in the manufacturing industry. The 
group of the transition economies, which have not advanced sufficiently in the 
restructuring process (in this case the countries where changes in manufacturing 
structures of output and employment are effected mostly by cyclical short-term 
factors) are still prone to structural disturbances, which may provoke downward 
pressure on growth. 
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APPENDIX  I 

BOX 
 

NACE Rev. 11 classification of economic activities in manufacturing 
Codes  

Subsections Divisions Description 

DA  Food products, beverages and tobacco 
 15 Food products and beverages 
 16 Tobacco products 
DB  Textiles and textile products 
 17 Textiles 
 18 Wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
DC  Leather and leather products 
 19 Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery, ha
DD  Wood and wood products 
 20 Wood and products of wood and cork, except furniture; articles of straw and plait
DE  Pulp, paper and paper products; publishing and printing 
 21 Pulp, paper and paper products 
 22 Publishing, printing and reproduction of recorded media 
DF  Coke, refined petroleum products and nuclear fuel 
 23 Coke, refined petroleum products and nuclear fuel 
DG  Chemicals, chemical products and man-made fibres 
 24 Chemicals and chemical products 
DH  Rubber and plastic products 
 25 Rubber and plastic products 
DI  Other non-metallic mineral products 
 26 Other non-metallic mineral products 
DJ  Basic metals and fabricated metal products 
 27 Basic metals 
 28 Fabricated metal products, except machinery and equipment 
DK  Machinery and equipment n.e.c. 
 29 Machinery and equipment n.e.c. 
DL  Electrical and optical equipment 
 30 Office machinery and computers 

31 Electrical machinery and apparatus n e c

 

APPENDIX II  
A. Economic Framework 

 
The analytical framework is derived from the following short-term production 
function: 
(1)  Y FL=  
where Y is the value added in manufacturing, L is labour input and F represents 
the effects of all factors on labour productivity: technological change, physical and 
organisational capital. The exclusion of capital input in the production function (1) 
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follows from the limitations of the available data as empirical data on physical 
capital is difficult to compile for manufacturing industries at the 3-digit level of 
NACE. However other studies have shown that introducing the data on capital 
stock at disaggregated level does not affect significantly the implied total factor 
productivity33. Constant returns to scale in labour are assumed, which is generally 
supported by the empirical work both on developed market economies and on 
transition countries as well34. Labour input could be further presented by the 
number of people employed  and the effort related to different management 

practices and labour organisation , which is usually a time- variant index for the 
whole economy: 

Ei j,

Mt

(2)   L E Mi j i j t, ,= ×
The choice of explaining productivity, which is the primary goal in this study, entails 
a choice among some leading models of the business cycle. The preferences to 
modeling productivity through explicitly introducing labor effort fluctuations35 stems 
from the possibility to incorporate an important for the transition economy 
characteristic: labor rigidities and labor hoarding.  
The assumption that labor effort is driven by the aggregate demand and therefore 
its dynamics follows the economy-wide cycle is consistent to the business cycle 
theory.  
The impact of different factors on productivity, which are introduced in (1) by the 
term A represents both sector and firm’s specific components. Identifying the 
different levels of aggregation for these factors allows to distinguish between the 
responses to structural reforms by sectors and by firms. Denote technological and 
organizational changes within a sector i at a time t,  and specific for a firm in 

that sector: , which will lead to the following expression for the total impact on 
productivity: 

Qi t,

Qj t,

(3)   F Q Qi j t i t j t, , , ,= ×
The firm’s specific measure of productivity is further presented as the sum of the 
underlying rate of growth and a noise, i.e. it contains a time-invariant effects  

and a random term : 

Qj

uj t,

                                                           
33 See for more details Bernanke and Parkinson (1991).  
34 In an empirical study on US manufacturing industries B. Bernanke and M. Parkinson (1991) estimated 
the coefficients of labour input to be equal or around one for all 10 sectors.  
The hypothesis of the constant returns to scale is obviously invalidated for the period of recession for 
the transition countries when returns to scale were below unity. Since the economy started picking up in 
the middle of the 90’s or earlier for some countries like Poland and Hungary the assumption has 
empirically been proven. Halpern and Körösi (2000) have estimated production functions for the 
corporate sector in Hungary on annual data showing a close to unity or slightly larger than one returns 
to scale. 
35 When studying the phenomenon of short-run increasing returns to labour on a dataset of 10 US 
manufacturing industries Bernanke and Parkinson found empirical arguments to rule out the 
technological shocks explanation of procyclical productivity and thus for the real business cycle 
hypothesis in favour of the true increasing returns and labour hoarding. The tests they perform cannot 
provide however a clear cut for distinguishing between these two alternatives for industrial activities. 
The impact of labour effort fluctuations on productivity has thoroughly been studied by Fay and Medoff, 
1985 in  
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(4)   Q Q ui t j j t, ,= ×
Then substituting F with the different factors, identified in (3) and (4) leads to the 
following expression for the output: 
  Y Q Q u Li t j j t= × × ×, ,  
Dividing the production function by the labor input yields the productivity equation: 
  Y L Q Q ui t j j t/ , ,= × ×  
which could then be transformed into a linear model of productivity after taking the 
logs to the expression: 
(5)  ( / ) , , , ,Y L Q Q M uj i t j i t t j t= + + +  
In this model the rate of growth of productivity is a function of the following factors: 
economy-wide labor effort E, capturing the demand fluctuations, sector specific 
technological and organizational changes and firm-specific characteristic.  
The firm-specific components is then approximated by the lowest possible 
disaggregation level: this is usually at the 3 digit NACE classification which allows 
to identify the focus of the structural changes. The model and the estimation 
procedures however are independent on whether one takes firm level data, or 
sectoral level data unless two levels of aggregation are identified in the analysis. 
 

B. The Two-Error Component Regression Model of Unobservable Effects 
 
The empirical estimation of productivity growth as a result of macroeconomic 
demand driven factors along with sector and industry, or firm-specific effects36 
encounters a number of problems an important element of which is finding out 
proxies for the factors included in the economic framework. Provided productivity is 
presented at the level of manufacturing sectors, subjected to responses to sectoral 
disturbances and macroeconomic policy effects, its dynamics could be described 
by a panel data model where all of the information at the different disaggregated 
levels are used. Such a model encompassing the cross-section and the time-series 
dimensions could be presented in the form of: 
(6)  y xi t i t,

'
, ,= + +α βι τ u

where  denotes ith industry’s measure of productivity at time t, yi t, α  is a scalar, 

β  is K x 1 vector and  is the i-th observation of the K explanatory variables, 
which can be measured at the lowest level of aggregation, i.e. the firm, or the 
industry. If such an indicator is not possible to include either because of 
measurement errors, or lack of observations on it, then the relation still holds 
leaving for the residuals to take account of the effect. In the majority of panel data 
applications the error component, u

xi t,

it consist of an unobservable part, or individual 
specific effect and the remaining disturbances, i.e.: 
(7) ui t t i t, , ,= +μ ν  

                                                           
36 In the economy three levels of aggregation are make up the usual framework of the analysis. In this 
study we adopt the same three level structure but the levels are the following: total manufacturing, 
industrial sector, which corresponds to the 2 digit level and by industries we mean the 3-digit level 
classification of activities, 3-digit ISIC and 4-digit ISIC relatively. 
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where μi t,  is the specific individual effect and νi t,  – denotes the remainder of the 
disturbance. The specific effect is time-invariant and accounts for any industry’s 
effects that are not included in the regression. This could be effects like 
enterpreneuralship or managerial skills, or other related to specific industry feature. 
As long as the capital stock is not included in the model, it is in this element that 
the effects of all these factors capturing the industry specificities such as 
technological and other organization factors could be accounted for. A fixed effects 
model is used for this purpose, though for random effects have also been tested in 
order to specify the underlying decomposition, (discussed in more details later), 
where μi are assumed to be fixed parameters while νit is an independent and 
identically distributed stochastic term37. The presentation in (7) however 
incorporates industry specific factors, which are time-invariant only. The 
transformation period for all the TE is a process of profound economy-wide 
changes, which vary over time. This is taken into account the time component in 
the productivity performance by explicitly introducing a time-variant component out 
of the disturbance term for that purpose38: 
(8)  u i Ni t i t i t, , , , , ; ,= + + t T,= =μ λ γ 1 1… …   

where μi denote the unobservable industry-specific effect, λt   denotes the 
unobservable time-effect and γit is the remainder stochastic disturbance term. It is 
through the effect of λt  that the impacts of macroeconomic policy applied in 
different periods of time, or other uncontrollable effects like strikes, oil prices 
effects, etc. could be estimated. 
In terms of applying the panel data model of the above type to the decomposition 
approach to productivity growth, the approximation of the unobservable effects 
could be useful by providing further insights about the pattern of change: whether 
industry-specific, or structural factors have dominated macroeconomic ones, or 
vice versa. Applying in addition a set of new dummies to capture the regional 
effects allows to extend the analysis of structural changes from cross-section 
country inferences to cross-country comparative manufacturing industries.  
 

                                                           
37 For a detailed and formal presentation of the error-components models and the specification of panel 
data models see  Hsiao C. 1986, Analysis of Panel Data, Cambridge University Press, Cambridge and 
Baltagi B.H. Econometric Analysis of Panel Data (1995). 
38 Wallace and Hussain in (1969), Nelrove (1971b) and Amemiya (1971) are among the first to consider 
a further decomposition of the disturbance term thus leading the way to developing the two-way-error 
components disturbances model. 
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Table 1 
Composition of Manufacturing Output and Employment by 23 industries NACE 2-digit classification in selected transition 

economies and western  European  countries, 1995 and 2000a (in %) 
Poland Slovenia 

Output Employment Output* Employment NACE 
1995 2000 1995 2000 1995 1999 1997 1999 

15: Food products and beverages 17.5 17.7 17.2 18.7 12.2 11.8 8.8 8.7 
16: Tobacco products 0.7 1.0 0.4 0.4 n.a. n.a. 0.2 0.2 
17: Textiles 3.6 2.6 5.9 4.2 4.5 4.4 6.5 6.5 
18: Wearing apparel; dressing and dyeing of fur 5.3 3.5 9.8 8.6 2.7 2.1 8.6 8.1 
19: Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, 
handbags, saddlery, harness and footwear 1.6 1.0 2.7 2.0 n.a. 1.3 3.7 3.2 

20: Wood and products of wood and cork, except furniture; 
articles of straw and plaiting materials 3.5 4.6 3.9 4.6 4.0 3.2 5.1 5.1 

21: Pulp, paper and paper products 2.8 2.4 1.3 1.5 4.4 3.8 3.0 2.7 
22: Publishing, printing and reproduction of recorded media 4.5 5.7 2.4 3.1 4.6 4.2 3.4 3.5 
23: Coke, refined petroleum products and nuclear fuel 2.7 3.3 0.8 0.8 n.a. 0.6 0.1 0.3 
24: Cemicals and chemical products 8.5 7.0 5.0 4.7 9.7 10.1 5.1 5.1 
25: Rubber and plastic products 4.7 5.2 3.2 4.2 4.5 5.0 4.4 4.9 
26: Other non-metallic mineral products 5.6 7.3 5.9 6.1 3.9 4.2 4.8 4.7 
27: Basic metals 6.5 4.1 5.3 4.6 5.8 4.8 3.8 3.6 
28: Fabricated metal products, except machinery and 
equipment 6.1 7.1 5.7 6.9 6.6 7.8 10.8 11.8 

29: Machinery and equipment n.e.c. 8.5 7.4 10.7 9.2 8.8 9.9 9.7 9.9 
30: Office machinery and computers 0.3 0.4 0.1 0.2 0.9 n.a. 0.4 0.4 
31: Electrical machinery and apparatus n.e.c. 3.4 3.6 3.2 3.6 4.7 4.6 5.0 5.0 
32: Radio, television and communication equipment and 
apparatus 1.8 1.8 1.6 1.3 2.1 2.7 2.6 2.6 

33: Medical, precision and optical instruments, watches and 
clocks 1.5 2.4 1.5 1.5 2.2 2.3 3.0 3.1 

34: Motor vehicles, trailers and semi-trailers 3.2 3.8 3.5 3.8 9.6 11.2 3.0 3.0 
35: Other transport equipment 3.0 2.9 4.0 3.3 n.a. 0.7 1.3 1.2 
36: Furniture; manufacturing n.e.c. 4.4 4.9 5.5 6.3 3.5 3.3 6.4 6.0 
37: Recycling 0.4 0.5 0.2 0.3 n.a. n.a. 0.3 0.3 
Source: UNECE database and national statistics. 
Note: 1. Output is measured as gross output if indicated  by a*, and  by value added otherwise. 2. Distribution of output is calculated on the 
bases of current prices in national currencies. 
a In countries  where data is not  available for 1995 and 2000, the nearest period is reported. 

Structures of Manufacturing Output and Employment by 23 industries NACE 2-digit classification in selected European  
countries, 1995 and 2000 1 (in %) 

Hungary Czech Republic 
Output Employment Output Employment NACE 

1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 
15: Food products and beverages 18.0 13.0 19.0 17.2 13.9 13.8 10.3 12.2 
16: Tobacco products 0.5 0.6 0.3 0.3 in 15 in 15 in 15 in 15 
17: Textiles 3.2 2.2 5.9 4.6 4.2 3.7 7.7 5.9 
18: Wearing apparel; dressing and dyeing of fur 3.9 3.3 7.9 9.8 2.1 2.1 3.2 3.9 
19: Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, 
handbags, saddlery, harness and footwear 1.7 1.2 3.3 3.3 1.4 0.8 2.9 1.9 

20: Wood and products of wood and cork, except furniture; 
articles of straw and plaiting materials 2.6 2.0 3.2 2.8 3.2 2.9 2.1 3.2 

21: Pulp, paper and paper products 2.0 1.8 1.4 1.3 2.8 2.1 2.1 1.7 
22: Publishing, printing and reproduction of recorded media 3.8 3.2 4.2 3.0 2.5 3.1 1.6 2.0 
23: Coke, refined petroleum products and nuclear fuel 8.4 6.8 2.3 2.0 3.3 1.1 1.3 0.4 
24: Cemicals and chemical products 11.6 6.8 6.0 5.0 5.7 6.3 4.0 3.9 
25: Rubber and plastic products 3.7 3.9 3.5 4.1 3.1 4.9 2.8 3.8 
26: Other non-metallic mineral products 4.9 4.0 4.6 4.2 6.9 8.4 6.2 6.7 
27: Basic metals 3.6 2.6 3.8 2.8 9.0 5.5 10.1 7.7 
28: Fabricated metal products, except machinery and 
equipment 7.2 6.1 7.7 7.3 9.8 9.9 7.4 10.0 

29: Machinery and equipment n.e.c. 7.1 6.4 8.9 7.8 11.2 10.4 15.8 12.7 
30: Office machinery and computers 0.2 11.3 0.3 1.5 0.2 0.2 0.2 0.1 
31: Electrical machinery and apparatus n.e.c. 3.9 7.0 4.7 8.2 4.8 6.3 5.1 6.2 
32: Radio, television and communication equipment and 
apparatus 2.6 3.5 3.1 4.0 1.6 1.7 1.6 2.1 

33: Medical, precision and optical instruments, watches and 
clocks 2.9 1.9 2.5 1.8 1.8 2.3 1.8 1.8 

34: Motor vehicles, trailers and semi-trailers 5.0 9.8 3.2 4.3 4.8 9.0 5.3 6.1 
35: Other transport equipment 0.6 0.7 0.5 1.0 2.0 1.4 3.4 2.2 
36: Furniture; manufacturing n.e.c. 2.5 1.9 3.4 3.5 4.3 3.9 4.8 5.0 
37: Recycling 0.1 0.2 0.1 0.2 1.6 0.3 0.4 0.5 
Source: UNECE database and national statistics. 
Note:  1. Output is measure das gross output if indicated by a*, and by value added otherwise. 2. Distribution of output is calculated on the 
bases of current prices in national currencies. 
1 In countries where data is not available for 1995 and 200, the nearest period is reported 
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Structures of Manufacturing Output and Employment by 23 industries NACE 2-digit classification in selected European  

countries, 1995 and 2000 1 (in %) 

Bulgaria Romania 
Output Employment Output* Employment NACE 

1995 2000 1995 2000 1995 1999 1995 1999 
15: Food products and beverages 17.9 14.2 13.2 15.1 20.2 18.6 10.5 11.2 
16: Tobacco products 5.3 5.2 2.0 1.8 0.6 2.4 0.3 0.3 
17: Textiles 4.0 3.5 7.0 5.5 3.9 3.0 8.4 6.1 
18: Wearing apparel; dressing and dyeing of fur 4.1 8.6 10.0 18.2 3.3 4.7 8.6 14.4 
19: Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, 
handbags, saddlery, harness and footwear 1.7 1.6 3.1 3.4 1.8 1.8 3.8 4.6 

20: Wood and products of wood and cork, except furniture; 
articles of straw and plaiting materials 1.1 1.3 2.0 2.3 2.3 3.4 3.5 4.6 

21: Pulp, paper and paper products 2.1 1.2 2.4 2.1 1.5 1.4 1.2 1.1 
22: Publishing, printing and reproduction of recorded media 2.1 3.1 1.3 1.9 1.4 2.1 1.0 1.2 
23: Coke, refined petroleum products and nuclear fuel 7.5 .. 1.9 1.9 9.5 10.7 1.6 1.4 
24: Cemicals and chemical products 12.1 11.4 6.5 5.8 10.8 7.8 5.7 5.0 
25: Rubber and plastic products 2.9 2.4 3.2 2.9 2.6 2.4 2.2 2.1 
26: Other non-metallic mineral products 4.8 4.6 5.8 4.3 4.8 4.7 5.6 5.5 
27: Basic metals 9.9 10.3 6.9 5.6 12.9 12.1 6.7 6.5 
28: Fabricated metal products, except machinery and 
equipment 2.7 3.0 4.1 4.1 3.5 3.7 5.6 5.2 

29: Machinery and equipment n.e.c. 11.3 10.2 15.9 13.4 7.2 5.1 14.7 11.0 
30: Office machinery and computers 0.9 0.5 0.9 0.6 0.3 0.3 0.1 0.1 
31: Electrical machinery and apparatus n.e.c. 3.4 3.0 4.1 3.2 2.5 2.7 3.4 3.0 
32: Radio, television and communication equipment and 
apparatus 0.9 0.9 1.8 1.0 1.1 1.0 0.8 0.6 

33: Medical, precision and optical instruments, watches and 
clocks 0.8 0.7 1.4 1.1 0.5 0.5 0.9 0.7 

34: Motor vehicles, trailers and semi-trailers 0.8 0.5 1.1 0.6 3.8 4.8 4.8 4.8 
35: Other transport equipment 2.0 1.8 1.7 1.7 1.9 2.9 3.4 4.0 
36: Furniture; manufacturing n.e.c. 1.6 2.0 3.3 3.4 3.2 3.2 6.4 6.1 
37: Recycling 0.1 .. 0.1 0.1 0.3 0.5 0.3 0.3 
Source: UNECE database and national statistics. 
Note:  1. Output is measure das gross output if indicated by a*, and by value added otherwise. 2. Distribution of output is calculated on the 
bases of current prices in national currencies. 
1 In countries where data is not available for 1995 and 200, the nearest period is reported 

 
Structures of Manufacturing Output and Employment by 23 industries NACE 2-digit classification in selected European  

countries, 1995 and 2000 1 (in %) 

Austria Portugal 
Output Employment Output Employment NACE 

1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 
15: Food products and beverages 11.0 9.5 13.3 12.6 10.1 12.4 11.9 11.3 
16: Tobacco products 0.4 0.4 0.2 0.2 4.2 0.7 0.1 0.1 
17: Textiles 3.8 2.6 4.2 3.5 8.5 8.0 12.9 10.8 
18: Wearing apparel; dressing and dyeing of fur 1.4 1.0 2.6 2.0 6.5 7.5 14.9 15.3 
19: Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, 
handbags, saddlery, harness and footwear 0.7 0.7 1.2 1.1 3.9 4.0 7.4 7.0 

20: Wood and products of wood and cork, except furniture; 
articles of straw and plaiting materials 4.6 4.8 6.1 6.1 3.5 4.3 5.3 5.7 

21: Pulp, paper and paper products 4.7 4.3 2.8 2.8 4.9 3.6 1.5 1.5 
22: Publishing, printing and reproduction of recorded media 4.6 4.9 4.2 4.2 4.3 5.1 3.6 3.9 
23: Coke, refined petroleum products and nuclear fuel 2.2 2.9 0.5 0.4 13.8 2.3 0.4 0.3 
24: Cemicals and chemical products 5.2 6.3 3.7 4.2 5.3 5.6 3.0 2.4 
25: Rubber and plastic products 4.1 4.3 4.2 4.5 2.3 3.2 2.3 2.3 
26: Other non-metallic mineral products 6.9 6.1 5.6 5.4 8.6 10.4 7.4 7.3 
27: Basic metals 6.6 6.5 5.1 5.1 1.5 2.0 1.5 1.4 
28: Fabricated metal products, except machinery and 
equipment 9.3 9.0 10.2 10.7 6.1 6.9 8.3 8.6 

29: Machinery and equipment n.e.c. 10.6 11.3 11.1 11.9 3.3 5.6 4.1 4.8 
30: Office machinery and computers 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 
31: Electrical machinery and apparatus n.e.c. 4.9 4.4 5.0 4.5 3.0 3.5 3.0 3.3 
32: Radio, television and communication equipment and 
apparatus 6.2 6.4 5.1 4.7 2.3 3.0 1.8 1.7 

33: Medical, precision and optical instruments, watches and 
clocks 1.8 2.1 2.1 2.5 0.5 0.7 0.6 0.7 

34: Motor vehicles, trailers and semi-trailers 4.6 5.9 3.7 4.5 3.5 5.2 2.5 2.4 
35: Other transport equipment 0.9 0.9 0.8 0.8 1.2 1.1 1.7 1.4 
36: Furniture; manufacturing n.e.c. 5.3 5.2 8.3 8.2 2.7 4.7 5.7 7.6 
37: Recycling 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 
Source: UNECE database and national statistics. 
Note:  1. Output is measure das gross output if indicated by a*, and by value added otherwise. 2. Distribution of output is calculated on the 
bases of current prices in national currencies. 
1 In countries where data is not available for 1995 and 200, the nearest period is reported 
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Structures of Manufacturing Output and Employment by 23 industries NACE 2-digit classification in selected European  

countries, 1995 and 2000 1 (in %) 

Finland Lithuania 
Output Employment Output Employment NACE 

1995 1999 1995 1999 1995 2000 1995 2000 
15: Food products and beverages 9.3 7.4 11.5 9.9 22.4 26.2 24.2 23.2 
16: Tobacco products 0.2 0.1 0.2 0.1   0.2 0.1 
17: Textiles 1.2 1.1 1.8 1.6 9.2 7.1 11.6 12.0 
18: Wearing apparel; dressing and dyeing of fur 1.0 0.7 2.2 1.6 11.0 8.8 9.2 13.6 
19: Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, 
handbags, saddlery, harness and footwear 0.4 0.3 0.9 0.7 2.1 1.6 2.6 1.5 

20: Wood and products of wood and cork, except furniture; 
articles of straw and plaiting materials 4.4 4.7 6.5 6.7 4.0 6.2 6.4 12.0 

21: Pulp, paper and paper products 21.5 16.4 10.8 9.7 2.3 1.9 1.7 1.4 
22: Publishing, printing and reproduction of recorded media 6.4 5.9 7.8 7.3 2.5 5.6 2.0 4.1 
23: Coke, refined petroleum products and nuclear fuel 1.1 1.2 1.1 0.9 19.4 5.3 1.2 1.4 
24: Cemicals and chemical products 6.4 6.1 4.6 4.3 5.3 4.8 3.1 2.4 
25: Rubber and plastic products 3.0 3.3 3.5 3.8 0.6 2.8 1.3 2.2 
26: Other non-metallic mineral products 2.6 3.4 3.2 3.7 4.4 4.0 6.5 4.4 
27: Basic metals 6.5 4.2 4.4 4.0 0.4 0.6 0.6 0.6 
28: Fabricated metal products, except machinery and 
equipment 5.4 5.9 7.5 8.2 2.2 3.5 2.9 3.2 

29: Machinery and equipment n.e.c. 11.8 10.4 13.1 13.7 3.8 2.8 8.6 4.2 
30: Office machinery and computers 0.6 0.1 0.9 0.5 0.2 0.1 0.7 0.1 
31: Electrical machinery and apparatus n.e.c. 3.4 3.2 3.9 3.8 1.6 1.6 2.7 1.5 
32: Radio, television and communication equipment and 
apparatus 6.8 17.6 5.5 8.3 2.7 5.4 5.0 3.0 

33: Medical, precision and optical instruments, watches and 
clocks 2.0 2.5 2.2 2.7 0.6 1.5 1.8 1.2 

34: Motor vehicles, trailers and semi-trailers 1.2 1.3 1.6 1.7 0.1 0.2 0.7 0.2 
35: Other transport equipment 2.3 1.7 2.9 2.7 2.2 3.0 2.5 2.3 
36: Furniture; manufacturing n.e.c. 2.3 2.4 3.7 4.0 2.2 4.8 4.2 5.1 
37: Recycling 0.1 0.0 0.1 0.1   0.3 0.5 
Source: UNECE database and national statistics. 
Note:  1. Output is measure das gross output if indicated by a*, and by value added otherwise. 2. Distribution of output is calculated on the 
bases of current prices in national currencies. 
1 In countries where data is not available for 1995 and 200, the nearest period is reported 

 
Structures of Manufacturing Output and Employment by 23 industries NACE 2-digit classification in selected European  

countries, 1995 and 2000 1 (in %) 

Slovakia Estonia 
Output Employment Output Employment NACE 

1996 1999 1996 1999 1995 1999 1995 1999 
15: Food products and beverages 16.3 14.3 11.4 12.4 28.6 21.7 20.1 18.8 
16: Tobacco products n.a. n.a. n.a. n.a.   n.a. n.a. 
17: Textiles 2.1 3.2 8.3 8.4 7.2 5.9 7.4 6.2 
18: Wearing apparel; dressing and dyeing of fur 1.8 2.5 3.6 3.6 6.4 6.6 10.1 11.3 
19: Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, 
handbags, saddlery, harness and footwear 1.5 1.8 4.8 3.9 1.3 1.7 2.1 2.6 

20: Wood and products of wood and cork, except furniture; 
articles of straw and plaiting materials 1.8 1.6 3.3 2.9 6.9 12.6 11.2 15.2 

21: Pulp, paper and paper products 4.1 5.2 3.2 3.1 0.9 1.8 3.8 3.6 
22: Publishing, printing and reproduction of recorded media 2.2 2.7 2.8 2.7 6.4 6.2 1.2 0.8 
23: Coke, refined petroleum products and nuclear fuel 8.8 4.5 1.3 1.2 0.2 0.5 4.5 2.7 
24: Cemicals and chemical products 9.9 7.4 6.0 5.4 7.0 2.6 in 23 in 23 
25: Rubber and plastic products 4.5 4.0 3.4 3.3 1.5 2.1 1.8 2.5 
26: Other non-metallic mineral products 4.3 7.0 5.6 6.2 4.6 5.7 5.3 3.9 
27: Basic metals 9.3 7.1 7.5 7.3 0.1 0.2 4.0 6.4 
28: Fabricated metal products, except machinery and 
equipment 8.5 6.4 5.7 5.5 6.4 8.0 in 27 in 27 

29: Machinery and equipment n.e.c. 8.1 10.0 15.5 14.6   6.6 3.4 
30: Office machinery and computers 2.2 2.9 3.7 3.9 0.8 0.6 5.0 6.7 
31: Electrical machinery and apparatus n.e.c. 1.2 2.1 2.1 2.4 2.7 1.8 in 30 in 30 
32: Radio, television and communication equipment and 
apparatus 1.6 1.2 2.4 2.6 0.6 2.7 in 30 in 30 

33: Medical, precision and optical instruments, watches and 
clocks 1.1 2.7 0.2 0.8 1.0 2.0 in 30 in 30 

34: Motor vehicles, trailers and semi-trailers 8.8 10.8 6.3 6.4 2.9 2.6 5.3 5.5 
35: Other transport equipment n.a. n.a. n.a. n.a. 3.0 2.8 in 34 in 34 
36: Furniture; manufacturing n.e.c. 2.5 2.6 3.8 3.8 7.4 8.9 11.7 10.4 
37: Recycling n.a. n.a. n.a. n.a.   in 35 in 35 
Source: UNECE database and national statistics. 
Note:  1. Output is measure das gross output if indicated by a*, and by value added otherwise. 2. Distribution of output is calculated on the 
bases of current prices in national currencies. 
1 In countries where data is not available for 1995 and 200, the nearest period is reported 
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Structures of Manufacturing Output and Employment by 23 industries NACE 2-digit classification in selected European  
countries, 1995 and 2000 1 (in %) 

Latvia     
Output* Employment     NACE 

1995 1999 1995 1999     
15: Food products and beverages 38.6 32.7 21.8 23.9     
16: Tobacco products   0.2 0.2     
17: Textiles 6.0 5.5 8.5 7.0     
18: Wearing apparel; dressing and dyeing of fur 2.0 3.5 5.9 9.0     
19: Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, 
handbags, saddlery, harness and footwear 1.2 0.4 2.7 1.2     

20: Wood and products of wood and cork, except furniture; 
articles of straw and plaiting materials 10.4 20.3 9.6 18.4     

21: Pulp, paper and paper products 0.6 1.5 1.1 0.9     
22: Publishing, printing and reproduction of recorded media 3.9 6.1 4.1 6.4     
23: Coke, refined petroleum products and nuclear fuel   0.1 0.1     
24: Cemicals and chemical products 7.6 3.2 5.4 3.9     
25: Rubber and plastic products 0.8 1.7 1.1 1.1     
26: Other non-metallic mineral products 2.7 3.3 3.9 3.1     
27: Basic metals   1.6 1.9     
28: Fabricated metal products, except machinery and 
equipment 2.1 3.2 2.7 3.9     

29: Machinery and equipment n.e.c. 4.9 2.6 7.6 4.6     
30: Office machinery and computers   0.0 0.1     
31: Electrical machinery and apparatus n.e.c. 2.3 1.5 3.7 2.0     
32: Radio, television and communication equipment and 
apparatus 1.6 0.5 4.9 1.3     

33: Medical, precision and optical instruments, watches and 
clocks 0.4 0.7 0.5 0.7     

34: Motor vehicles, trailers and semi-trailers 2.0 0.2 1.9 0.4     
35: Other transport equipment 4.8 2.6 6.8 4.3     
36: Furniture; manufacturing n.e.c. 3.4 3.6 5.3 5.1     
37: Recycling 0.6 0.7 0.3 0.5     
Source: UNECE database and national statistics. 
Note:  1. Output is measure das gross output if indicated by a*, and by value added otherwise. 2. Distribution of output is calculated on the 
bases of current prices in national currencies. 
1 In countries where data is not available for 1995 and 200, the nearest period is reported 

 
Table 2 

 

Index of     Index of Index of the 
structural similarity consistency of 
change structural change

Value added and current prices 8.83 91.17 0.586

Value added at constant prices c 7.94 92.06 0.450

Employment 7.60 92.40 0.613

Indices of structural change and similarity for total manufacturing industry a

 in transition economies countries, b 1995-1999

Source: UNECE database and national offices. 
Notes: 
a)  All indices are calculated as unweighted average of the percentage industries shares of output and 
employment, respectively for the seven countries. 
b) The transition countries include Bulgaria, Hungary, Poland, Romania, Estonia, Latvia and Lithuania. 
c)   Value added in constant prices is estimated in 1995 prices 
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TABLE 3 
Indices of structural change and similarity for manufacturing output a in transition 

economies and selected western European countries, 1995 - 1999 
Index of structural 

change Index of similarity Index of consistency 
of structual change 

 Country Value 
added at 
current 
prices 

Value 
added at 
bconstant 

prices 

Value 
added at 
current 
prices 

Value 
added at 
constant 
prices b

Value 
added at 
current 
prices 

Value 
added at 
constant 
prices b

Bulgaria 8.46 5.63 91.57 94.37 0.18 0.14 
Hungary 20.35 14.74 79.65 85.26 0.68 0.52 
Poland 7.77 9.09 92.23 90.91 0.38 0.43 
Romania 9.46 9.22 90.54 90.78 0.44 0.36 
Estonia 15.30 17.20 84.70 82.80 0.45 0.48 
Latvia 12.98 11.68 87.02 88.32 0.71 0.63 
Lithuania 19.20 17.84 80.80 82.16 0.43 0.41 
Austria 5.41 5.82 94.59 94.18 0.27 0.27 
Finland 13.43 13.35 86.57 86.65 0.67 0.68 
Portugal 16.85 15.06 83.15 84.94 0.68 0.67 

Source: UNECE database and national offices. 
Notes: 
a Output is measured as value added. 
b Constant prices are 1995 prices. 
 

TABLE 4 
Indices of structural change and similarity for employment in manufacturing in 
transition economies and in selected western European countries, 1995 - 1999 

 Country Index of structural 
change 

 Index of 
similarity 

Index of consistency of 
structural change 

Bulgaria 9.34 90.66 0.45 
Hungary 9.86 90.14 0.42 
Poland 7.16 92.84 0.68 
Romania 9.25 90.75 0.51 
Estonia 10.70 89.30 0.38 
Latvia 18.17 81.83 0.67 
Lithuania 11.05 88.95 0.40 
Austria 3.55 96.45 0.42 
Finland 5.86 94.14 0.79 
Portugal 4.48 95.52 0.44 
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Table 5 
Mean and Standard Deviation of Selected Indicators in manufacturing in TEs and selected western European 

countries, 1995 and 1999a

 Output 
growth 

rate 

Output 
growth 

rate 

Employment 
rate 

Employment 
rate 

Wage 
growth 

rate 

Wage 
growth 

rate 

Labour 
productivity 

rate 

Labour 
productivity 

rate 
 1995-94 or 

1996-95 
1999-98 or 

1998-97 
1995-94 or 

1996-95 
1999-98 or 

1998-97 
1995-94 or

1996-95 
1999-98 or

1998-97 
1995-94 or 

1996-95 
1999-98 or 

1998-97 
 
Bulgaria 

7.1 
(37.1) 

31.5 
(68.2) 

 62.1 
(108.2) 

-16.4 
(13.4)  

4.2 
(26.36) 

-16.9 
(17.9) 

2.9 
(54.2) 

-12.2 
(30.6) 

 
Austria 

10.9 
(16.6) 

6.96 
(41.9) 

2.2 
(19.2) 

-2.8 
(3.6) 

4.9 
(15.9) 

-1.72 
(8.19) 

8.75 
(14.1) 

10.8 
(48.2) 

Czech 
Republic 

-2.44 
(28.7) 

1.75 
(26.5) 

15.6 
(89.3) 

-2.9 
(21.15) 

31.33 
(112.6) 

4.20 
(22.7) 

65.7 
(98.98) 

4.86 
(18.4) 

 
Poland 

26.42 
(6.40) 

12.40 
(10.03) 

3.76 
(5.0) 

-4.03 
(4.59) 

42.17 
(12.10) 

15.80 
(10.56) 

24.57 
(15.15) 

16.95 
(4.17) 

 
Slovakia 

19.75 
(33.79) 

1.18 
(61.49) 

1.07 
(16.92) 

-6.73 
(23.18) 

30.31 
(20.8) 

-4.17 
(26.85) 

20.51 
(34.72) 

-0.53 
(35.48) 

 
Romania 

5.39 
(8.69) 

-4.51 
(3.98) 

-9.53 
(7.89) 

-6.4 
(11.57) 

18.41 
(18.4) 

17.11 
(26.54) 

-15.20 
(8.4) 

-6.80 
(23.28) 

 
Hungary 

7.64 
(37.10) 

8.74 
(48.35) 

-15.74 
(18.72) 

7.25 
(28.95) 

3.49 
(18.01) 

7.93 
(11.92) 

-13.13 
(23.53) 

4.78 
(15.16) 

Estonia 13.04 
(38.09) 

10.67 
(60.5) 

-7.57 
(4.97) 

-0.12 
(23.6) 

1.23 
(22.1) 

6.84 
(18.1) 

16.6 
(24.4) 

27.2 
(48.7) 

 
Latvia 

16.52 
(4.92) 

1.63 
(4.44) 

-5.32 
(14.9) 

0.17 
(13.7) 

-2.28 
(22.02) 

-3.05 
(22.54) 

2.85 
(4.01) 

1.51 
(5.44) 

 
Lithuania 

4.91 
(2.78) 

1.15 
(3.0) 

-13.08 
(8.53) 

-3.47 
(13.54) 

5.57 
(1.63) 

13.17 
(2.14) 

0.58 
(2.81) 

17.19 
(2.66) 

 
Netherland 

-2.20 
(5.29) 

2.98 
(5.54 

-3.29 
(5.39) 

-1.11 
(3.39) 

-2.82 
(4.79) 

3.02 
(4.76) 

4.26 
(4.17) 

5.34 
(4.09) 

 
Ireland 

7.49 
(5.95) 

2.17 
(20.33) 

6.42 
(5.47) 

1.50 
(7.83) 

3.69 
(6.29) 

6.52 
(10.40) 

1.67 
(5.08) 

1.35 
(12.04) 

Finland 10.31 
(8.15) 

8.85 
(26.71) 

0.48 
(6.48) 

-2.25 
(9.82) 

11.58 
(11.29) 

11.88 
(29.17) 

10.19 
(10.58) 

12.11 
(30.24) 

 
Portugal 

16.98 
(143.7) 

18.94 
(93.43 

-0.52 
(4.25) 

10.43 
(45.55) 

-18.26 
(125.01) 

24.67 
(92.93) 

-17.59 
(146.74) 

1.79 
(25.33) 

Source: UNECE database, national statistical offices and UNIDO Industrial Statistics Database. 
Notes: a The indicators are calculated on 23 manufacturing industries at the 2-digit level of NACE classification with exception for the 
Czech Republic, Slovakia, Netherlands and Ireland, where 22 industries at the 3-digit level of ISIC are used. 

Table 6 
Standard deviation of selected indicators and and its componentsa  (1995-1999) 

 Output rate Employment rate Wage rate Productivity rate Productivity change 
Bulgaria 
- inter-industry 
- over-time 

163.99 
 63.81 

150.52 

54.03 
18.54 
50.87 

119.97 
  44.23 
111.06 

0.21 
0.29 
 0.08 

34.17 
15.62 
31.24 

Austria 
- inter-industry 
- over-time 

27.3 
14.6 

23.24  

9.99 
4.54 
8.91 

14.5 
  5.1 
13.6 

0.93 
0.86 
0.39 

26.04 
10.95 
23.70 

Poland 
- Inter-industry 
- over-time 

16.61  
  7.04 
15.11 

6.07  
3.68 
4.88 

16.47 
  7.93  
14.52 

18.88 
16.81 
  9.18 

16.74 
  5.13  
15.97 

Romania 
- Inter-industry 
- over-time 

28.94 
11.17 
26.78 

16.97 
  5.45 
16.10 

15.25 
  5.96 
14.09 

0.021 
0.036 
0.006 

42.18 
15.39 
39.38 

Hungary 
- Inter-industry 
- over-time 

72.41 
65.48 
49.57 

88.03 
41.98 
77.78 

9.92 
4.48 
8.90 

1.41 
1.17 
0.81 

49.72 
36.63 
39.59 

Latvia 
- Inter-industry 
- over-time 

36.41 
20.99 
29.94 

18.32 
14.63 
11.37 

n/a 
n/a 
n/a 

1.06  
0.85  
0.66 

51.02 
23.05 
45.72 

Lithuania 
- Inter-industry 
- over-time 

100.71 
  53.21 
  86.29 

21.46 
11.91 
18.00 

n/a 
n/a 
n/a 

33.86 
27.29 
18.05 

115.71 
  69.46 
  93.77 

Estonia 
- Inter-industry 
- over-time 

49.44 
21.58 
44.70 

23.61 
11.31 
20.90 

23.71 
11.15 
20.61 

29.98 
25.51 
17.02 

70.74 
28.42 
65.17 

Finland 
- Inter-industry 
- over-time 

16.99 
13.87 
12.27 

7.95 
6.23 
5.07 

19.82 
14.24 
15.38 

140.29 
126.45 
  63.53 

19.64 
14.89 
15.83 

Portugal 
- Inter-industry 
- over-time 

51.28 
19.96 
47.42 

23.03 
  8.20 
21.57 

49.58 
20.70 
45.25 

30.97 
25.37 
15.07 

20.07 
  7.03 
18.85 

Source: UNECE database and national statistical offices. 
Notes: a  The overall standard deviation presents the overall deviation in each of the country’s panel of the selected indicators, while the 
inter-industry deviation is an average of the deviations across industries and the over-time deviation – an average of the deviations over 
the time period. 
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Table 7  
Standard deviation of the changes in the structures of output, employment and wagesa (1995-1999) 

 OUTPUT EMPLOYMENT WAGE 
Bulgaria 
- inter-industry 
- over-time 

1.55 
1.52 
1.34 

0.71 
0.35 
0.62 

1.21 
0.53 
1.12 

Austria 
- inter-industry 
- over-time 

0.60 
0.20 
0.56 

0.22 
0.09 
0.19 

0.41 
0.13 
0.39 

Poland 
- Inter-industry 
- over-time 

0.45 
0.21 
0.40 

0.24 
0.17 
0.17 

0.38 
0.21 
0.31 

Romania 
- Inter-industry 
- over-time 

1.17 
0.52 
1.05 

0.59 
0.38 
0.46 

0.61 
0.35 
0.50 

Hungary 
- Inter-industry 
- over-time 

0.91 
0.65 
0.65 

0.57 
0.28 
0.50 

2.04 
1.16 
1.75 

Latvia 
- Inter-industry 
- over-time 

1.10 
0.72 
0.85 

0.74 
0.61 
0.43 

n/a 
n/a 
n/a 

Lithuania 
- Inter-industry 
- over-time 

1.78 
1.03 
1.46 

0.84 
0.43 
0.72 

n/a 
n/a 
n/a 

Estonia 
- Inter-industry 
- over-time 

1.05 
0.74 
0.76 

1.17 
0.63 
0.99 

1.04 
0.59 
0.83 

Finland 
- Inter-industry 
- over-time 

0.95 
0.69 
0.65 

0.24 
0.20 
0.14 

0.71 
0.33 
0.64 

Portugal 
- Inter-industry 
- over-time 

1.40 
0.79 
1.16 

0.28 
0.15 
0.24 

0.37 
0.15 
0.34 

Source:  UNECE database and national statistical offices. 
Notes: a The overall standard deviation presents the overall deviation in each of the country’s panel of the selected 
indicators, while the inter-industry deviation is an average of the deviations across industries and the over-time 
deviation – an average of the deviations over the time period. 
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Table 8 
Estimation Results on the Determinants of Productive Efficiency in manufacturing by Country: Transition 

Economies and Selected Western European Countries at two-digit level of NACE classification, 23 
industries, 1995-1999 

 
Δ( / ) ( ) ( , ) ( ) ( , , ), ,Y L c j s i j m t u j i ti j t = + + + +μ  

FACTORS VALUE F-STATISTICS P-VALUES 
Bulgariaa

     c(j) 
Time and industry specific factors m(t) + s(i,t) 
Time specific factors                   m(t) 
Industry specific factors  s(i,t) 
Board dummy factors  
    R2          

 
0.016 

 
 
 

0.083 
0.13 

 
0.08  0.939 
2.53  0.006 
5.77  0.000 
0.67  0.690 
2,31  0.020 

 

Hungary 
     c(j) 
Time and industry specific factors m(t) + s(i,t) 
Time specific factors                   m(t) 
Industry specific factors  s(i,t) 
    R2  

 
0.039 

 
 
 

0.44 

 
1.09  0.28 
4.15  0.00 
14.58  0.00 
2.05  0.01 

 

Poland 
    c(j) 
Time and industry specific factors m(t) + s(i,t) 
Time specific factors                    m(t) 
Industry specific factors  s(i,t) 
    R2  

 
0.004 

 
 
 

0.03 

 
0.27 0.78 
1.33 0.21 
1.95 0.10 
0.92 0.48 

 

Lithuania 
    c(j) 
Time and industry specific factors m(t) + s(i,t) 
Time specific factors                    m(t) 
Industry specific factors  s(i,t) 
    R2  

 
0.002 

 
 
 

0.09 

 
0.48 0.653 

1.81  0.071 
4.12  0.00 
0.27  0.95 

 
Austriab

    c(j) 
Time and industry specific factors m(t) + s(i,t) 
Time specific factors                    m(t) 
Industry specific factors  s(i,t) 
    R2   

 
0.83 

 
 
 

0.47 

 
0.51 0.00 
0.52 0.00 
0.53 0.00 
0.90  0.58 

Finland 
    c(j) 
Time and industry specific factors m(t) + s(i,t) 
Time specific factors                    m(t) 
Industry specific factors  s(i,t) 
    R2

 
-0.0002 

 
 
 

0.11 

 
0.35  0.72 
1.44  0.12 
2.00  0.11 
1.32  0.19 

 
Notes: 
a  For Bulgaria another version of  the model is estimated on a panel of 103 manufacturing industries at the 
three-digit level of the NACE classification of economic activities in manufacturing and the 23 industries according to 
the two-digit level of aggregation as a group variable. The results confirm the same determinants of the productivity 
growth within an improvement of the fit of the model: R2 = 0.45.  
b  For Austria the results refer to the three-digit level of NACE classification of activities. 
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Table 9 
Estimation Results on the Determinants of Productive Efficiency: Cross-Country Results, 1995-1999 

   y i n t c i n m n t k i t u i n t( , , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , , )= + + +  
 
FACTORS VALUE F-STATISTICS P-VALUES 
Group 1: all countries 
 c(i,n)    
             Country-specific factors 
             Industry-specific factors 
 R2

 
0.000 

 
 

0.51 

 
  0.62  0.53 
86.52  0.00 
  0.32  0.94 

 
Group 2: transition economies countries 
 c(i,n) 
             Country-specific factors 
           Industry-specific factors 
 R2

 
0.15 

 
 

0.49 

 
  1.14  0.24 
42.19  0.00 
  0.46  0.86 

 
Group 3: western European countries  
 c(i,n)  
                 Country-specific factors 
                 Industry-specific factors 
 R2

 
0.000 

 
 

0.67 

 
  1.44  0.152 
218.04  0.000 
    0.59  0.771 
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Aysan Şentürk1 Година XVI, 2007, 3 

A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SHARES AND 
INFLATION, EXCHANGE RATES AND INTEREST RATES WITH 

THE USE OF CANONICAL CORRELATION ANALYSIS 

 
The present study explores the relationship between a group of shares 
exchanged on the Istanbul Stock Exchange and inflation, exchange rate and 
interest rates.  In particular, the study aims to uncover the functional and 
canonical relations between these variables for the purpose of obtaining 
findings that would inform investors and speculators in their decision-making. 
JEL: C49 

 
 

I. Introduction 

The Istanbul Stock Exchange (ISE) was established in 1986. The ISE is the only 
securities exchange in Turkey established to provide trading in equities, bonds and 
bills, revenue-sharing certificates, private sector bonds, foreign securities and real 
estate certificates as well as international securities. (Istanbul Stock Exchange,  
http://www.ise.org/about/organize.htm) 

The ISE is a dynamic and growing establishment with an increasing number of 
participating companies, state-of-the-art technology and strong foreign 
participation. The ISE provides a transparent and fair trading environment not only 
for domestic participants, but also for foreign issuers and investors. (İstanbul Stock 
Exchange,  http://www.ise.org/index.htm) 

Shares are among the major tools of investment in Turkey. Of course, there are 
other investment tools such as earning interest and investing in foreign currency.  
The question of where to invest in order to get the most profit has always been 
around but with no clear answers.  This is so because there are various factors that 
may influence the financial markets in a positive or negative way.  Moreover, the 
relationship between these factors is either unpredictable or difficult to explain 
because of its complex and chaotic nature.  Particularly in an increasingly 
globalizing world it can be taken for granted that the already chaotic relations 
between these factors have become even more complex. 

                                                           
1 Assist. Prof. Dr. Aysan Şentürk is from Uludag University, Faculty of Education, Department of 
Computer and Instructional Technology. 
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This study focuses on the analysis of the relationship between a group of shares 
exchanged on the ISE and the USD, EURO, interest rates and inflation.  
Specifically, it addresses the following questions:  

Do changes in the exchange rates, interest rates and inflation have an effect on the 
value of shares? If so, how and to what extent?   

If we can find a strong and reliable relationship between these variables, it may 
help investors to make more informed decisions. 

However, the literature provides only a partial answer to these questions.  The 
present study tests these questions on real data. 

The study uses two sets of variables.  The number of variables is 26 in the first set, 
and 5 in the second set.  The most suitable statistical analysis technique for this 
type of data is canonical correlation analysis (CCA).  The reason for this is that 
here we have two groups of variables, and the aim is to investigate the relationship 
between them.   

As the canonical correlation analysis is not a widely used statistical analysis 
technique, a short review of the literature on the subject is in order. 

II. Canonical Correlation Analysis 

Multiple regression analysis is a multivariate technique which can predict the value 
of a single (metric) dependent variable from a linear function of a set of 
independent variables. In some research, however, the focus may not be on a 
single dependent variable but rather the researcher may be interested in a 
relationship between multiple set of dependent and independent variables.  

Canonical correlation analysis is a multivariate statistical model that facilitates the 
study of the relationship between multiple dependent and independent variables. 
Whereas multiple regression predicts a single dependent variable from a set of 
multiple independent variables, canonical correlation predicts multiple dependent 
variables from multiple independent variables simultaneously 
https://www.education.umd.edu/EDMS/fac/Hancock/Course%20Materials/EDMS77
1/readings/CanonicalCorrelationChapter.pdf , p.3). 

Canonical Correlation Analysis (CCA) is an extension of bivariate correlation that 
allows two or more continuous independent variables and two or more dependent 
variables.  

CCA allows a researcher to investigate the relationship between two set of 
variables [ ]pYYYY ,....,, 21=′  and [ ]qXXXX ,....,, 21=′ . In addition one may 

also have sets of covariates [ ]rZZZZ ,....,, 21=′  and [ ]sWWWW ,....,, 21=′ . The 
goal of CCA as developed by Hotelling (1936) is to construct two new sets of 

https://www.education.umd.edu/EDMS/fac/Hancock/Course Materials/EDMS771/readings/CanonicalCorrelationChapter.pdf
https://www.education.umd.edu/EDMS/fac/Hancock/Course Materials/EDMS771/readings/CanonicalCorrelationChapter.pdf
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canonical variates  YU α ′=  and XV β ′=  that are linear combinations of the 
original variables such that the simple correlation between U and V is maximal, 
subject to the restriction that each canonical variate U and V has unit variance and 
is uncorrelated with other constructed variates within the set (Tim, 2002: 477). 

CCA may be used to determine whether two sets of variables are independent by 
assuming multivariate normality. As an exploratory tool, it is used as a data 
reduction method. Given a large number of variables, one may want to locate a few 
canonical variates in each set in order to study and reconstruct the intercorrelations 
between the variables (Tim, 2002: 477).  

Some of the computational issues involved in canonical correlation and the major 
results that are commonly reported will now be reviewed here.  

Eigenvalues. When extracting the canonical roots, one needs to compute the 
eigenvalues. These can be interpreted as the proportion of variance accounted for 
by the correlation between the respective canonical variates. Note that the 
proportion here is computed relative to the variance of the canonical variates, that 
is, of the weighted sum scores of the two sets of variables; the eigenvalues do not 
tell how much variability is explained in either set of variables. You will need to 
compute as many eigenvalues as there are canonical roots, that is, as many as the 
minimum number of variables in either of the two sets. (Electronic Statistics 
Textbook : Canonical Analysis,  http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html). 

Successive eigenvalues will be of smaller and smaller size. First, a calculation 
of  the weights that maximize the correlation of the two sum scores is needed. After 
the first root has been extracted, one can  find the weights that produce the second 
largest correlation between sum scores, subject to the constraint that the next set 
of sum scores does not correlate with the previous one, and so on (Electronic 
Statistics Textbook: Canonical Analysis,  
http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html). 

Canonical correlations. If the square root of the eigenvalues is taken, then the 
resulting numbers can be interpreted as correlation coefficients. Because the 
correlations pertain to the canonical variates, they are called canonical correlations. 
Like eigenvalues, the correlations between successively extracted canonical 
variates are smaller and smaller. Therefore, as an overall index of the canonical 
correlation between two sets of variables, it is customary to report the largest 
correlation, that is, the one for the first root. However, the other canonical variates 
can also be correlated in a meaningful and interpretable manner (Electronic 
Statistics Textbook: Canonical Analysis,  
http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html). 

Significance of Roots. The significance test for canonical correlation is 
straightforward in principle. Simply stated, the different canonical correlations are 
tested, one by one, beginning with the largest one. Only those roots that are 
statistically significant are retained for subsequent interpretation. Actually, the 

http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html
http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html
http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html
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nature of the significance test is somewhat different. First, it is necessary to 
evaluate the significance of all roots combined, then of the roots remaining after 
removing the first root, the second root, etc. (Electronic Statistics Textbook : 
Canonical Analysis,  http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html). 

Canonical weights. After determining the number of significant canonical roots, 
the question arises as to how to interpret each (significant) root. Remember that 
each root actually represents two weighted sums, one for each set of variables. 
One way to interpret the "meaning" of each canonical root would be to look at the 
weights of each set. These weights are called canonical weights.  

In general, the larger the weight, the greater the respective variable's unique 
positive or negative contribution to the sum is. To facilitate comparisons between 
weights, the canonical weights are usually reported for the standardized variables, 
that is, for the z transformed variables with a mean of 0 and a standard deviation of 
1.  

Canonical weights allow the user to understand the "make-up" of each canonical 
root, that is, it lets the user see how each variable in each set uniquely contributes 
to the respective weighted sum (canonical variate) (Electronic Statistics Textbook: 
Canonical Analysis,  http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html). 

Factor structure. Another way of interpreting the canonical roots is to look at the 
simple correlations between the canonical variates (or factors) and the variables in 
each set. These correlations are also called canonical factor loadings. The logic 
here is that variables that are highly correlated with a canonical variate have more 
in common with it. Therefore, one should weigh them more heavily in deriving a 
meaningful interpretation of the respective canonical variate. This method of 
interpreting canonical variates is identical to the manner in which factors are 
interpreted in factor analysis (Electronic Statistics Textbook: Canonical Analysis,  
http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html). 

Variance extracted. Canonical correlation coefficient refers to the correlation 
between the weighted sums of the two sets of variables. It tells nothing about the 
variability (variance) in each canonical root. However, one can infer the proportion 
of variance extracted from each set of variables by a particular root by looking at 
the canonical factor loadings. These loadings represent the correlation between 
the canonical variates and the variables in the respective set. If these correlations 
are squared, the resulting numbers reflect the proportion of variance in each 
variable. For each root, one can take the average of those proportions across 
variables in order to get an indication of how much variability is explained on 
average by the respective canonical variate in that set of variables. Put another 
way, in this way you can compute the average proportion of variance extracted by 
each root (Electronic Statistics Text-
book:CanonicalAnalysis,http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html). 

http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html
http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html
http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html
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III.  The Study 

The data used in the present study was obtained from the ISE.  One part of the 
data consisted of shares exchanged between 1986 (the year ISE was established) 
and September 2005.  The national 100 share index (ISE-100) formed the other 
part of the data set.  That is, there were 26 variables in total (25+1) on the left side 
of the variable set.   

On the right side of the variable set we have the variables Producer Price Index 
(PPI), Consumer Price Index (CPI), USD, EURO and the interest rates.  The data 
set on the left side consisted of monthly changes (in terms of percentage) in the 
values of all the variables.  On the right side, the data set was formed by the 
monthly ratio of the PPI, the CPI, and the interest rates.  The variables USD and 
EURO were added to the data set by calculating (in terms of percentage) the 
monthly changes in the exchange rates (see Appendix A). 

The details of the two variable sets used in the canonical correlation analysis are 
presented below. 

Left Side 

KARTS  : KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
BAGFAS : BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. 
BRISA  : BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN.VE TİC.A.Ş. 
EGUBRE : EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 
GUBREFAB : GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.   
HEKTAS  : HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 
PIMAS  : PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. 
ANCAM : ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 
BOLUCIM : BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 
CIMSA  : ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
IZOCAM : İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 
CHALAT : ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 
DOKTAS : DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 
EDCELIK : EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 
IDCELIK : İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 
SARKYSAN : SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİCARET A.Ş.  
ARCELIK : ARÇELİK A.Ş. 
FOTOSAN : FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 
MTAKIM : MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 
TDDOKUM : T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. 
TPRYSKAB : TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.  
ECZBSYAT : ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 
KAVPDAN : KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 
KOCHOLD : KOÇ HOLDİNG A.Ş. 
SISECAM : T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 
ISE-100 : ISTANBUL STOCK EXCHANGE 
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Right Side 

PPI  : PRODUCER PRICE INDEX 
CPI  : CONSUMER PRICE INDEX 
US$  : UNITED STATES DOLAR 
EURO  : EURO 
INTEREST : WEIGHTED AVERAGE MONTHLY INTEREST ON  DEPOSIT  
 

The left side contains 26 variables, and the right side 5 variables.  The study 
focused on the analysis of the canonical relations between these two sets of 
variables.  The data was fed into the STATISTICA package, and a canonical 
correlation analysis was performed. 

Table 1 
Eigenvalues, variances and redundancy 

 Root   1 Root   2 Root   3 Root   4 Root   5 
Value ,591 ,141 ,127 ,106 ,079 

Left ,136 ,099 ,025 ,061 ,019 Variance 
Extracted Right ,468 ,186 ,119 ,142 ,085 

Left ,081 ,014 ,003 ,006 ,001 Redundancy 
Right ,277 ,026 ,015 ,015 ,007 

 

Since the number of eigenvalues depends on the number of variables in the 
smaller variable set, in Table 1, 5 eigenvalues are given.  These eigenvalues also 
represent the square of the canonical correlation coefficient.  Table 1 shows that 
after Root 1 the coefficient is getting smaller.  Also, if we examine the variances for 
each root, we see that it is getting smaller after the first root.  In addition to this, the 
variances extracted on the left side are smaller than the ones on the right side. 

The issue of which roots in Table 1 are statistically significant is addressed below. 

                    Table 2 
Chi-Square Tests with Successive Roots Removed 

  Canonical Canonical                          Wilk’s 
    R      R-sqr.  Chi-sqr.   df       p      Lambda   

0 ,769 ,591 301,1 130 ,000 ,253 
1 ,376 ,141 105,5 100 ,335 ,618 
2 ,357 ,127 72,1 72 ,473 ,719 
3 ,325 ,106 42,4 46 ,625 ,824 
4 ,280 ,079 17,9 22 ,710 ,921 

 

Table 2 shows the significance tests for the square canonical correlation 
coefficients.  Here, Wilk’s Lambda test, which shows Chi-Square distributions, was 
used.  When column p is examined, it can be seen that at % 5 (significance level) 
only the first root is statistically significant.  In other words, the relationship between 
the two sets of variables can be explained only with the first canonical correlation 
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coefficient and canonical variable vector.  Therefore, in the discussion that follows 
the statistically insignificant canonical correlation coefficients and canonical 
variable vectors will be ignored, as they have not produced sufficient statistical 
evidence to explain the relationship between the two variable sets in question.    

Table 3 below shows the canonical weights and the factor structure of the variable 
set on the left side for Root 1. 

  Table 3 
Canonical weights and factor structure for the left side. 

LEFT SET   
 Canonical Weights Factor Structure 
 Root   1 Root   1 
KARTS -,182 ,221 
BAGFAS ,254 ,399 
BRISA ,169 ,445 
EGUBRE ,089 ,387 
GUBREFAB ,055 ,372 
HEKTAS ,229 ,450 
PIMAS -,099 ,290 
ANCAM ,210 ,437 
BOLUCIM ,151 ,361 
CIMSA ,253 ,368 
IZOCAM ,156 ,460 
CHALAT ,159 ,511 
DOKTAS -,006 ,402 
EDCELIK ,348 ,351 
IDCELIK -,022 ,283 
SARKYSAN ,021 ,392 
ARCELIK ,183 ,367 
FOTOSAN ,237 ,297 
MTAKIM -,010 ,293 
TDDOKUM ,320 ,427 
TPRYSKAB ,046 ,362 
ECZBSYAT ,080 ,374 
KAVPDAN -,088 ,242 
KOCHOLD ,434 ,364 
SISECAM ,400 ,364 
ISE -2,450 ,155 

 

In the literature there is no agreed upon significance level for factor structure.  
Commonly 0.4 and 0.45 are used.  In this study values above 0.4 were considered 
significant.  In Table 3 the significant canonical weights are given in bold face.  The 
table shows that on the left side the variables BRISA, HEKTAS, ANCAM, IZOCAM, 
CHALAT, DOKTAS and TDDOKUM are more significant.  Also, it can be seen that 
they are in a positive relationship with the variables in the same variable set.  On 
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the other hand, Table 4 indicates that they are in a negative (reverse) relationship 
with all the variables in the variable set on the right side. 

Table 4 
Canonical weights and factor structure for the right side. 

RIGHT SET 
 Canonical Weights Factor Structure 
 Root   1 Root   1 
PPI ,074 -,559 
CPI -,045 -,474 
US$ -1,049 -,990 
EURO ,098 -,801 
INTEREST -,140 -,424 

 

The factor structure of all the variables on the right side function is above 0.4.  
These variables are PPI, CPI, US$, EURO and INTEREST RATES.  The signs of 
the factor structure coefficients of these variables are the same.  Therefore, they 
are in a positive relationship with one another.  On the other hand, they are in a 
negative reverse relationship with the variable set on the left side.  Also, it is 
evident that US$ and EURO are the most effective variables.  In comparison to the 
others, the effect of these two variables is two-fold.  This was the case for both 
variable sets. 

IV. Discussion and Conclusion 

The focus of the present study was on the analysis of the relationship between a 
group of shares exchanged in the ISE and the interest rates and inflation.  In what 
follows I provide a discussion of the results and present the conclusions drawn. 

Firstly, only one statistically significant root was identified between the two variable 
sets.  If the functions belonging to the left and the right side of this root are 
examined, it can be seen that while all factor structures of the shares are positive, 
the factor structures on the right side, where we have the variables USD and 
EURO, interest rates and inflation, are negative.  This means that an increase in 
the USD, EURO, interest rates and inflation results in a decrease in the value of 
shares.  A decrease in the USD, EURO, interest rates and inflation, on the other 
hand, results in an increase in the value of shares.  Consequently, if an investor is 
to make a decision in parallel with the conclusion reached here in deciding whether 
to invest in shares or foreign currency, he/she will benefit from it.  If the economic 
indicators in the world point to an increase in the value of the UDS/EURO against 
the local currency, investing in USD/EURO will be more profitable.  If the opposite 
is the case, then investing in shares will be more sensible.   

However, it should be noted that this is an exploratory study with a limited number 
of variables and data.  As pointed out in the introduction, it is almost impossible to 
explain such relations completely with a small number of variables.  Probably this 
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was the reason why the extracted variances on the left side in Table 1 were so low.  
In order to satisfactorily explain the model the extracted variances should increase.  
This means that there is a need for a higher number of variables for the model.   

We can also reach the following conclusion from the results of the present study.  A 
higher number of economic indicators regarding the variable of shares is needed.  
This would result in higher variances and consequently would enable us to explain 
the relationship between the two variable sets more satisfactorily.  We all know that 
the more related variables we have the greater amount and the more reliable 
information we get. 

However, it seems natural to have such a chaotic and complex structure in an 
environment where we have so many identified and unidentified variables 
interacting with one another.  For that reason, it may even be impossible to reach 
conclusive results.  Still, thanks to the technology available now we can compile 
large databases based on real data, and in time we may explain such chaotic 
structures conclusively. In this way, we may find an order in what today is defined 
as chaotic. 
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Appendix A – Data 
 

Case KARTS BAGFAS BRISA EGUBRE GUBREFAB HEKTAS PIMAS ANCAM BOLUCIM CIMSA IZOCAM CHALAT DOKTAS EDCELIK IDCELIK SARKYSAN
1 -2.920 9.200 2.920 -2.260 3.380 12.000 -10.000 -5.950 25.250 17.210 37.270 -5.970 -2.350 22.380 5.550 -1.160
2 3.510 11.640 -1.310 -2.920 -4.090 1.260 -11.130 -4.520 -0.110 3.190 -4.790 8.350 -4.530 9.290 -1.940 2.810
3 6.880 18.230 3.590 14.190 17.200 9.260 23.290 11.730 13.700 20.660 8.130 8.540 11.570 14.000 -0.520 7.910
4 13.260 0.690 9.470 5.410 2.030 5.830 0.070 7.220 12.230 13.080 5.340 3.150 10.660 7.140 -0.560 5.860
5 11.290 26.620 34.330 9.700 11.110 17.090 -14.000 18.880 17.200 35.360 20.490 22.780 6.500 8.920 -14.760 4.250
6 -24.200 -22.540 -24.980 -22.200 -21.290 -18.350 23.410 -6.660 -14.260 -13.110 -13.300 -32.490 -19.370 -11.050 6.030 -14.170
7 -17.880 -10.440 -24.670 -11.760 -11.410 -13.960 -11.100 -20.480 -13.410 -16.210 3.190 -3.810 -11.690 -10.580 -18.220 -15.010
8 -12.480 -11.790 6.240 3.990 -1.930 -7.830 21.860 14.010 14.060 15.650 19.500 8.180 -0.210 9.590 6.960 6.920
9 37.000 55.600 25.470 28.870 22.700 27.890 3.090 10.320 31.400 16.300 13.660 29.000 7.010 8.400 5.970 9.440

10 18.910 5.430 9.820 32.830 3.850 11.820 3.130 6.380 14.910 12.650 6.090 -0.890 12.320 8.090 -0.490 9.870
11 -21.200 -2.270 3.820 19.270 3.880 -5.500 8.800 10.000 4.040 4.050 2.460 8.750 -6.750 4.860 1.390 -0.570
12 100.250 6.540 30.040 18.050 5.440 1.850 15.710 -2.690 16.780 11.910 2.320 17.180 3.740 8.330 6.870 12.720
13 22.460 8.980 9.080 9.440 1.920 9.440 7.040 30.040 3.570 17.410 29.930 5.440 4.680 7.140 63.250 8.880
14 -4.600 -1.880 2.870 -7.950 8.140 3.650 -0.400 -2.630 5.340 14.310 3.610 -0.080 1.800 10.210 14.050 -0.190
15 5.530 3.620 5.580 5.360 4.480 7.000 5.470 0.500 5.570 2.140 5.770 3.410 12.000 22.030 9.740 0.000
16 -2.680 -0.800 -1.870 11.260 -7.290 -3.630 -8.010 -4.180 -3.940 0.750 -0.140 4.090 -4.070 3.500 -1.610 -8.320
17 -9.910 -11.160 -17.840 -4.170 -18.530 -15.030 -14.320 -7.380 -14.010 -10.500 -14.250 -15.720 -10.260 -11.500 -5.560 -8.660
18 -25.540 -13.180 -13.040 5.390 -17.250 -12.420 -18.360 7.440 -13.050 -14.500 -11.610 -14.670 -22.050 -25.210 -15.420 6.230
19 11.100 3.650 13.330 -0.150 10.660 8.710 15.900 24.630 4.470 14.900 10.540 14.880 9.170 20.890 27.240 10.630
20 -1.050 -0.200 4.680 2.200 -1.430 2.640 4.300 16.080 1.710 7.350 26.480 3.320 -2.390 9.790 -0.150 1.190
21 5.370 10.250 -1.150 30.260 23.070 -1.460 1.100 -0.940 3.150 -12.530 1.760 -2.460 -0.210 -3.950 -4.050 25.510
22 15.410 33.460 28.460 33.700 43.380 25.850 14.720 29.500 23.330 25.040 27.130 24.730 24.500 56.210 55.730 25.520
23 1.620 3.540 -0.100 -0.760 -7.560 -4.630 17.700 11.330 -2.490 15.660 -7.850 -9.070 3.720 -9.760 -6.850 -3.460
24 -2.160 -4.590 1.650 1.540 -0.190 15.900 2.710 17.530 3.810 10.740 22.900 7.140 38.630 6.370 9.060 -1.470
25 28.880 15.230 4.450 1.470 30.480 -8.140 -1.450 11.070 -1.290 1.270 0.610 1.220 -4.500 26.910 2.600 0.610
26 2.210 3.650 1.370 -9.470 11.850 29.520 15.510 3.940 0.730 10.850 18.260 11.500 41.300 6.750 5.550 0.480
27 -1.930 -3.760 -3.970 14.570 -8.210 0.820 -4.020 -4.190 -10.380 -11.730 -8.970 -8.130 -13.410 6.940 -4.240 -2.000
28 2.540 -4.140 -0.360 -2.560 -3.720 -10.230 -7.430 9.400 -8.400 -7.400 1.490 -6.510 -3.330 0.860 -9.850 -1.660
29 8.580 7.060 2.330 40.820 15.330 8.010 11.920 15.880 -15.150 4.870 12.740 4.660 9.000 12.730 -0.210 7.070
30 19.270 36.880 46.270 30.310 50.920 49.550 42.000 22.830 69.680 36.480 49.790 39.210 48.680 36.680 39.070 28.810
31 1.940 -25.950 -21.960 -26.580 -11.370 -21.580 -16.090 -7.860 -19.020 -15.150 -31.660 -13.000 -13.970 -19.910 -22.460 -18.240
32 4.860 6.990 24.920 6.210 5.120 13.050 -2.980 9.010 43.660 7.920 9.490 17.090 13.790 -7.600 9.980 13.610
33 9.370 3.300 13.930 -3.790 1.320 6.520 13.330 26.250 -2.020 12.450 7.050 6.520 15.450 16.720 21.190 9.720
34 -14.170 -26.430 -28.140 -18.690 -34.800 -38.430 -28.210 -30.150 -25.090 -31.400 -30.070 -33.910 -33.790 -27.890 -34.460 -29.110
35 14.650 28.710 43.270 45.230 43.320 54.990 27.390 44.870 75.160 49.820 37.970 81.810 68.440 34.580 37.330 37.810
36 0.260 8.490 13.210 -1.880 5.480 5.480 10.070 18.490 12.510 18.800 13.980 11.680 11.680 10.310 15.630 7.060
37 -4.600 17.640 -5.090 -8.170 -10.180 9.660 -9.620 -6.300 5.250 -7.810 -13.040 -10.470 -7.540 -18.570 -33.500 -3.650
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38 4.120 10.970 2.390 -2.250 1.700 1.760 6.250 14.710 4.120 5.750 22.140 -13.410 -8.760 8.400 -3.310 0.270
39 1.750 2.380 11.540 8.440 0.930 7.620 -24.090 9.680 -7.050 0.830 2.840 3.880 6.070 7.700 35.550 4.570
40 -7.380 -13.380 -15.150 -16.330 -15.600 -17.080 -9.970 -10.150 -15.870 -5.140 -12.990 -10.460 -13.450 -3.770 -11.130 -8.360
41 -3.400 -14.080 -5.630 2.660 3.720 -20.090 -18.830 -15.650 -7.990 -5.730 -17.640 -12.410 -18.280 -18.280 5.400 -15.800
42 -0.620 -8.390 -3.840 1.670 -4.530 13.400 1.590 8.170 -4.290 -3.090 -8.600 -1.690 -8.520 13.840 10.620 2.300
43 7.020 3.610 5.330 2.360 9.000 3.610 3.610 3.610 9.820 11.460 -2.260 11.940 9.470 -7.220 2.310 -3.540
44 -12.550 -19.150 -23.640 -8.040 -29.090 -23.170 -14.560 -24.660 -20.190 -19.800 -12.430 -31.720 -19.490 -23.050 -31.510 -14.650
45 5.960 23.050 20.010 10.280 14.780 7.460 9.160 23.590 4.950 12.090 16.410 47.040 3.600 23.880 7.830 10.280
46 7.670 20.090 20.040 13.030 30.650 14.090 -8.780 18.310 35.070 13.560 24.250 31.640 40.790 13.250 7.150 11.070
47 -11.470 19.500 20.120 15.170 30.870 34.620 51.880 56.260 21.970 11.760 10.170 39.610 17.490 11.060 58.590 13.470
48 12.890 26.980 25.950 9.340 25.970 40.990 96.810 34.040 10.290 25.510 30.050 23.000 27.560 15.530 20.410 16.470
49 -17.190 -44.100 -38.020 -21.740 -42.300 -46.900 -39.410 -30.730 -27.650 -27.740 -25.660 -36.330 -29.730 -16.840 -38.250 -22.380
50 10.740 7.160 -8.970 -16.500 -5.630 -20.930 -16.120 -2.590 12.600 8.240 -6.240 6.430 -12.950 18.140 -16.500 5.370
51 -8.210 -9.820 3.140 -15.390 -5.320 -17.940 -30.440 -14.420 6.980 -3.160 -2.890 -23.690 -8.240 -21.930 -3.340 -10.780
52 2.560 -0.160 -10.140 6.470 -1.670 3.160 4.840 -3.720 -2.660 -1.480 -8.420 -13.990 2.630 -0.220 -0.620 -8.970
53 -4.700 -3.600 -20.290 2.870 -15.770 27.280 -4.620 -20.410 -13.030 -17.230 -9.290 24.110 -18.250 -16.320 -22.030 -1.060
54 8.110 44.230 17.620 4.660 60.720 12.810 22.830 8.320 45.770 43.530 24.360 34.560 47.170 33.690 31.060 37.610
55 0.520 -17.840 8.260 -9.790 2.130 4.460 14.980 -2.420 -12.520 -4.980 8.750 -15.360 11.030 -12.320 15.770 -9.790
56 -27.270 -41.820 -39.590 -32.770 -48.560 -51.110 -52.970 -44.430 -42.040 -39.200 -51.920 -54.730 -48.160 -36.850 -41.760 -35.080
57 1.850 13.350 31.970 14.990 0.300 3.810 11.530 4.120 1.390 9.840 23.170 8.880 10.980 -10.020 -2.310 -2.960
58 22.970 -1.590 -19.660 1.580 8.840 4.120 -5.100 -12.110 -7.450 -2.000 -6.710 -17.630 -4.220 5.420 8.640 1.090
59 -30.570 -27.360 -23.700 -35.930 -41.740 -39.470 -51.960 -32.660 -23.820 -26.180 -37.260 -39.420 -40.750 -38.450 -42.470 -22.740
60 2.260 15.670 20.750 -0.860 3.750 12.630 -7.420 21.130 8.280 28.580 24.380 -1.110 -1.050 10.070 10.530 5.210
61 -0.550 -17.440 -36.730 -7.180 -13.370 -24.380 4.470 -22.340 -16.080 -22.350 -25.140 -10.750 -24.080 -14.240 -20.010 -21.140
62 5.600 -11.660 -7.750 -2.630 -9.710 -2.630 -20.050 6.950 -14.970 -4.790 -5.000 5.350 -9.840 -6.910 7.310 -13.920
63 -5.070 -4.370 20.420 -2.400 -7.450 12.850 7.810 -6.980 -1.010 -6.550 29.080 -10.130 -9.130 -11.180 -4.350 -0.960
64 -9.530 -18.210 -4.580 -16.110 -11.540 -13.080 -8.320 -28.710 -13.250 -6.810 -16.940 -10.940 -8.190 -13.030 -21.690 -11.300
65 -1.010 -16.290 -12.180 -9.040 -16.700 5.310 -12.490 -11.180 -14.370 -28.410 -0.320 -26.210 3.030 -15.950 -26.700 -18.670
66 -4.150 22.570 21.980 30.110 20.140 35.000 21.290 10.420 -6.560 6.490 19.960 21.680 65.670 20.390 25.340 22.910
67 24.800 -5.900 -3.910 -6.830 -5.590 10.180 -7.020 8.640 11.120 -6.960 -21.210 15.780 10.930 6.260 -7.720 -2.600
68 -21.430 -26.640 -0.320 -5.080 -28.360 -18.960 -27.360 -24.350 -12.840 -9.750 -9.080 -24.410 -30.170 2.140 -21.590 -22.620
69 11.920 27.360 6.710 38.040 2.140 -4.970 41.490 63.280 31.220 28.450 2.760 3.980 4.710 0.620 33.170 56.130
70 51.450 66.190 63.810 51.020 116.000 192.490 44.560 41.260 56.470 43.650 111.250 65.750 72.080 48.610 88.760 49.320
71 17.730 19.440 47.400 13.900 27.830 -0.010 -1.320 11.150 1.690 30.910 7.900 12.950 21.590 12.490 12.690 31.180
72 -3.670 -1.820 -7.530 1.080 5.800 8.370 0.340 4.090 -3.670 4.490 -3.670 -8.550 -2.680 10.090 3.600 17.730
73 -3.610 8.970 25.510 18.300 33.640 20.490 94.820 29.920 4.430 11.510 13.100 46.450 26.350 29.760 11.060 26.960
74 -9.250 -34.030 -21.490 -27.100 -36.890 -29.040 -26.270 6.510 69.570 -2.960 0.100 -9.150 -14.330 -2.660 8.340 -11.470
75 1.000 34.270 18.950 16.150 37.060 8.640 29.270 -0.610 13.170 25.540 19.830 1.900 5.850 28.150 4.330 0.450
76 -0.910 -28.530 -17.000 -31.410 -11.140 -21.500 0.060 -18.630 -16.480 0.060 -23.250 -26.060 -17.640 -23.250 -24.560 -12.760
77 0.730 12.930 -9.700 5.960 0.470 -15.510 5.460 40.800 3.260 -12.090 7.400 1.140 8.360 -1.000 32.580 -5.410
78 8.190 -7.320 -1.640 -6.940 -12.530 -2.290 -16.460 -13.390 -11.520 17.440 -0.580 6.850 -5.720 30.540 3.590 -11.920
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79 2.470 -2.600 28.890 -4.250 -1.890 1.270 9.620 34.990 31.020 46.710 54.890 10.480 16.060 31.020 15.750 10.260
80 11.920 24.230 36.130 2.210 7.520 25.660 18.240 43.730 19.380 30.820 22.070 27.290 15.190 58.490 37.270 17.360
81 3.360 -16.620 -15.930 15.980 10.280 2.640 -22.220 -21.050 -6.500 -15.360 -17.100 -21.560 -6.980 -10.720 -12.830 -1.540
82 12.720 -9.130 8.550 -11.320 -9.610 8.360 24.110 2.740 -6.150 6.240 20.400 -17.060 12.720 -22.940 -16.960 4.520
83 4.450 2.160 -0.830 -2.460 -8.370 -8.420 5.500 -3.410 -6.750 3.590 -6.530 -19.050 6.960 -5.550 1.440 5.690
84 -25.060 -24.570 -11.840 -8.990 -25.310 -15.780 -21.840 -9.210 -10.910 -16.490 3.370 -17.440 -22.600 -24.050 -16.870 -13.340
85 -26.490 -24.820 -8.110 6.240 -5.200 -8.210 -25.370 -25.220 2.630 -6.270 -17.070 -2.390 -25.530 -12.420 -7.130 -12.750
86 -29.020 -51.500 -45.220 -49.000 -52.530 -39.010 -54.960 -40.090 -40.090 -42.540 -37.960 -45.390 -42.210 -43.120 -35.650 -36.890
87 -2.390 1.210 -1.200 21.330 0.950 30.410 2.550 1.790 8.360 -4.860 1.150 8.880 7.990 -3.580 10.070 6.500
88 -8.970 46.560 -8.850 -5.150 15.310 -2.980 -4.100 -9.860 -1.070 -13.140 3.940 30.400 1.220 11.260 6.980 -10.460
89 17.540 -1.390 -11.120 17.330 42.740 -7.700 -8.470 -2.890 13.790 -3.640 -7.120 26.780 -18.830 -15.760 -25.370 6.580
90 28.640 29.860 16.670 13.050 40.700 32.250 4.070 22.550 18.170 13.350 11.300 18.250 51.400 31.840 56.190 17.450
91 7.940 31.520 -1.290 77.960 44.350 1.790 20.120 -9.100 9.620 19.770 6.420 -1.760 4.010 1.570 -3.650 -2.120
92 -0.390 2.540 -13.190 -0.940 -15.090 -23.900 -16.670 -11.250 -16.800 -10.510 -18.580 -25.780 -19.480 -16.500 -31.250 -15.490
93 -10.030 13.290 -11.000 1.330 -6.180 21.270 -13.970 10.300 6.210 -6.530 0.900 -6.990 1.570 -4.410 -12.210 -8.280
94 9.570 8.610 -3.080 -0.500 16.010 -1.040 5.030 2.410 -6.770 -7.530 -13.850 -4.180 -33.660 16.340 10.280 -5.470
95 -8.940 38.510 1.310 -23.730 -16.380 -14.860 -11.780 -15.340 -11.710 -22.580 -14.450 3.000 16.660 -19.290 -22.550 -13.860
96 -18.590 32.880 13.310 19.590 19.850 -8.060 -20.800 2.060 -5.350 22.430 5.710 11.020 34.230 -7.210 -6.890 -5.310
97 20.970 28.570 17.170 17.310 1.020 16.630 20.810 29.210 18.690 35.460 13.290 13.840 55.780 8.060 27.820 12.540
98 -12.480 14.760 4.120 -13.270 0.170 -7.230 -0.350 2.550 -2.590 6.250 15.030 4.570 -4.140 -1.450 -6.540 -10.620
99 -1.200 -7.640 7.140 29.300 -25.270 -9.110 15.810 8.810 2.250 -4.180 -0.400 -10.690 -2.780 -0.180 5.550 3.550

100 27.880 14.520 -4.830 0.180 7.920 6.170 9.010 -0.750 -1.830 7.230 12.870 0.130 -7.270 23.970 2.490 14.200
101 -13.570 9.430 -7.250 -6.970 -13.400 -20.390 33.510 0.590 1.700 -2.790 -11.580 2.890 -18.770 41.620 -10.430 8.700
102 -2.300 -18.120 -21.340 -25.450 -29.660 -14.250 8.530 -22.960 1.010 -18.640 -24.970 -20.330 10.000 -27.960 -27.050 -12.910
103 -21.730 -5.290 -1.960 2.800 -2.160 -12.540 -8.990 -5.480 -8.800 6.470 -5.750 3.160 -8.320 -21.900 3.080 3.610
104 -5.190 -14.540 -6.650 -2.520 -11.210 -1.350 -1.190 -8.410 -1.070 26.970 14.990 -5.190 16.790 -6.290 -24.870 -13.510
105 29.850 33.940 23.890 33.940 41.350 38.190 11.240 78.950 39.420 29.410 29.670 37.010 30.170 52.880 169.190 82.950
106 5.020 7.030 2.410 -4.000 -16.710 -5.930 0.110 -3.370 3.500 13.120 6.890 0.400 33.790 -14.810 5.450 -6.280
107 -0.730 15.240 -4.900 6.080 36.430 -2.030 54.340 0.890 -5.950 11.270 5.600 13.290 31.970 21.220 -1.130 8.980
108 22.650 -4.600 -2.410 -12.720 10.390 -4.600 18.920 -19.280 4.750 -8.470 -4.600 11.930 14.850 8.400 -5.810 5.440
109 8.260 -2.920 10.920 0.780 -10.760 4.100 37.740 2.210 2.370 -4.360 -2.220 -6.900 1.220 21.300 8.020 -0.410
110 -7.780 -8.550 23.450 0.170 25.610 -3.240 15.190 27.590 9.580 -3.240 -4.970 5.050 -17.070 -1.970 -9.780 -6.700
111 -13.010 -19.730 -14.000 -7.580 -5.460 -3.250 -12.550 -12.690 -12.660 -28.170 -21.710 -12.180 -18.210 -18.270 -19.540 -11.610
112 4.450 13.620 17.030 0.200 22.810 9.430 12.500 20.570 30.710 18.430 6.390 21.070 8.730 9.860 9.680 7.400
113 -24.100 -12.320 -7.960 -12.590 -21.290 -17.100 -28.370 -8.360 -20.680 -7.730 -4.050 -14.450 -1.020 -1.050 -14.830 -18.690
114 -7.820 -16.630 8.410 -23.100 -30.580 -17.090 2.600 -11.670 -10.070 -12.560 -5.000 -16.080 -15.960 -6.150 -7.840 -5.000
115 -1.640 -15.700 10.180 -9.960 16.870 -0.310 8.020 -22.130 0.980 -12.100 4.920 -12.910 0.640 4.200 -4.240 -22.820
116 31.260 14.270 7.760 36.040 29.760 0.630 15.020 31.530 41.310 38.380 6.500 24.380 25.580 10.110 26.320 37.550
117 13.150 17.440 26.060 2.360 18.740 26.570 4.940 25.270 13.770 18.170 32.810 19.880 14.170 25.270 4.250 22.330
118 -13.840 -22.510 -6.390 -24.210 -11.150 -13.460 1.020 -17.730 -21.890 -14.380 -14.210 -16.370 -13.370 -10.250 -7.110 -5.920
119 -21.760 -19.460 -15.410 -8.150 -21.960 -31.320 -25.690 -24.520 -14.780 -23.120 -22.400 -1.720 -18.560 -24.000 -10.420 -17.930
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120 11.280 16.820 6.050 5.980 -4.210 50.120 -4.210 47.540 -1.250 23.420 -2.820 33.770 -7.240 -2.610 -8.200 3.240
121 -18.640 -4.220 -12.790 -21.840 -17.650 -13.500 -25.910 -2.860 -4.830 -10.490 -15.370 -15.040 -6.790 -12.130 -7.660 -11.700
122 -5.990 -7.240 -11.600 -25.040 -20.230 -16.920 22.020 -34.710 -24.180 -25.570 -31.630 -24.110 -24.790 -12.520 -28.440 -21.660
123 16.190 7.310 9.180 -0.890 2.430 27.400 24.190 -4.870 7.350 11.740 3.410 4.040 23.450 23.500 -3.670 -0.150
124 6.590 18.590 0.240 -14.180 -18.610 3.300 17.550 5.450 1.370 -28.250 32.600 -13.130 3.190 -7.060 -9.740 8.430
125 2.790 -4.690 3.130 21.870 -15.130 9.060 1.240 -18.420 -12.530 36.920 20.530 29.300 -7.970 -16.570 -11.470 6.220
126 30.410 13.450 20.350 74.310 -36.730 64.770 -1.140 28.940 12.550 26.540 -3.340 3.490 5.240 23.990 26.410 2.270
127 42.410 39.700 64.080 29.040 -3.280 100.130 127.250 21.650 20.770 38.310 38.480 26.050 52.640 27.690 41.220 16.560
128 2.930 37.070 22.290 21.160 57.990 21.740 -8.830 15.900 -3.640 -2.910 -0.580 16.880 -1.820 19.120 25.210 11.880
129 -20.310 -9.590 -16.600 -10.600 90.220 -16.570 -10.030 -22.690 -6.620 -13.540 -11.600 -32.290 -20.740 1.900 -21.870 -9.120
130 -16.710 -8.830 -20.190 24.400 4.120 1.680 -9.140 -22.640 -13.330 4.000 -9.700 -15.480 -7.380 -8.080 -22.140 -21.210
131 7.590 3.550 15.060 24.920 49.830 86.680 57.850 10.700 7.590 -4.560 3.260 39.980 -3.350 4.420 19.760 29.890
132 -14.920 -8.410 -17.480 -18.090 -23.980 -33.490 -7.070 -8.710 -14.330 1.570 -20.030 -16.630 -16.650 7.690 -31.190 -18.840
133 11.000 13.360 20.610 7.970 8.490 19.140 -11.910 4.870 5.450 7.970 -0.230 20.470 -13.780 -1.310 34.610 17.640
134 19.660 17.280 19.620 54.570 109.980 56.880 25.510 66.110 13.360 11.240 -4.900 -13.550 -20.730 27.880 35.100 7.770
135 5.860 -7.140 37.790 42.460 -3.250 -7.580 -7.430 42.340 24.590 6.960 10.750 53.850 36.360 -26.040 20.280 6.660
136 47.010 49.330 60.160 53.730 131.110 45.850 65.930 103.640 80.060 5.210 19.470 22.950 39.070 85.590 60.650 83.840
137 -7.870 24.680 41.980 19.330 -16.160 20.290 5.290 -11.340 6.690 -2.810 13.330 11.600 43.890 9.440 -18.310 14.170
138 25.790 -31.940 -41.010 -39.760 -51.640 -54.440 -55.270 -48.960 -11.250 -21.880 -37.630 -59.590 -38.150 -38.580 -47.350 -33.740
139 8.150 -29.020 -28.700 -39.960 -30.640 -36.400 -47.210 -22.730 -28.940 -3.060 -14.150 -11.000 -36.260 -6.060 -11.450 -15.500
140 -33.760 -52.890 -45.480 -52.190 -59.360 -47.870 -11.120 -42.750 -45.320 -11.280 -12.900 -40.330 -15.970 -59.140 -35.940 -39.650
141 -23.160 -35.760 6.800 -40.730 -38.770 -31.490 -15.960 21.090 -12.850 -19.100 -33.520 23.620 -23.220 -1.750 -11.540 16.930
142 8.920 8.960 38.060 11.330 9.060 9.160 -1.360 1.950 31.430 -5.960 -7.830 25.210 16.490 -16.800 -16.510 -10.890
143 12.830 30.210 27.060 29.510 43.950 19.790 30.740 2.910 45.710 43.500 41.500 19.190 17.470 101.080 47.650 21.640
144 -0.840 -12.820 -16.860 -13.970 28.320 -0.350 -2.430 11.310 -29.660 8.620 -2.430 -40.140 -14.720 -11.340 28.790 -6.680
145 6.060 19.180 9.130 26.990 18.360 14.720 3.080 15.280 43.170 4.050 6.950 45.340 8.440 65.490 13.930 1.220
146 41.020 33.330 34.110 3.790 44.580 8.260 9.280 92.120 18.220 8.900 8.260 16.680 12.590 22.120 45.020 -8.810
147 -18.970 -16.530 -13.380 -5.110 3.550 -7.170 -7.610 -8.960 -18.200 2.970 -10.100 -30.130 -23.750 -15.280 -19.000 8.840
148 26.860 15.080 28.770 13.510 6.900 16.580 45.440 28.500 51.070 8.820 12.760 7.440 9.400 60.750 46.110 25.030
149 38.570 4.230 12.130 20.030 39.350 0.350 127.600 0.330 10.810 56.850 8.870 7.680 -3.230 -17.090 28.940 7.120
150 59.800 86.560 -13.960 143.860 58.570 48.400 114.840 3.380 3.700 4.060 -5.900 65.750 35.060 33.050 43.290 23.430
151 -3.350 24.900 10.460 42.080 25.290 -1.860 -2.300 -3.350 -6.110 -7.210 -20.500 8.080 -3.350 -22.390 -5.100 10.240
152 39.500 19.310 69.380 54.940 5.900 12.800 -2.430 9.660 28.480 28.290 34.490 18.350 51.550 38.450 45.820 59.070
153 -4.320 10.930 -0.460 -2.500 2.340 28.510 19.350 4.830 2.060 14.080 17.330 26.900 25.210 -20.270 0.940 -1.870
154 -3.210 -3.210 -0.360 50.030 -3.210 12.920 11.920 -9.980 0.830 4.640 1.190 12.280 12.280 -3.210 -9.660 2.110
155 -5.350 8.850 -5.350 5.170 6.010 3.250 -15.870 -7.840 -1.240 -10.200 2.830 -10.710 0.690 -7.010 1.410 -3.220
156 16.690 -11.090 -0.810 -11.560 -10.240 -11.980 -15.980 -34.310 -6.650 -10.100 -34.250 -4.850 -26.870 -19.380 -12.870 -11.610
157 -11.900 -20.260 16.360 -8.460 -13.610 -6.320 16.800 -3.640 -17.920 -3.640 0.740 -10.520 -16.210 -18.470 -23.930 -8.510
158 0.110 -14.610 0.110 -4.650 -21.530 -9.900 6.570 -9.900 0.110 8.120 2.440 -18.750 -13.650 -9.200 -9.420 -3.310
159 -7.450 6.720 -7.910 -2.700 24.140 -2.700 0.540 12.270 -22.560 -5.230 -0.380 -1.270 -10.530 -10.980 -7.120 -3.170
160 20.340 23.750 27.010 16.430 7.190 28.770 -0.200 85.340 33.940 6.720 29.370 44.390 27.680 40.010 9.780 50.380
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161 -13.930 -19.830 -18.600 -21.290 -29.800 -21.520 -15.120 -25.180 -16.920 -6.300 -7.560 -10.800 -15.040 9.240 -26.000 -21.090
162 -16.350 -16.480 -25.940 -22.870 -10.200 -28.060 26.430 21.700 -26.930 -5.340 -6.700 -5.340 -9.810 -19.720 -12.100 -14.040
163 -4.050 -3.440 18.010 -6.280 1.530 0.260 3.580 0.920 13.660 -8.660 7.540 17.150 17.150 -3.850 -6.280 4.370
164 -38.450 -31.220 -41.790 -27.650 -23.260 -36.790 -47.590 -26.110 -35.110 -17.670 -25.700 -30.060 -36.410 -31.870 -29.020 -39.970
165 -1.330 -5.390 21.940 24.530 19.710 32.980 36.810 22.110 -1.990 -8.510 4.750 1.070 16.120 -7.490 14.090 1.760
166 8.130 21.140 10.870 -0.890 2.120 5.720 -6.390 -8.230 -0.890 34.620 53.180 7.040 13.620 -4.490 2.530 3.240
167 28.200 30.530 22.890 10.670 11.400 17.480 46.850 25.870 86.890 45.760 53.840 25.510 49.770 70.930 35.190 56.630
168 -4.180 -4.180 -2.090 -8.170 -0.750 -11.400 -23.340 0.620 -17.330 10.570 17.680 -23.730 -1.230 -23.580 -22.600 2.670
169 5.030 -12.230 -19.890 -16.410 -14.670 -5.840 9.720 -7.120 -12.740 -15.480 -11.760 -9.830 -13.160 -6.040 -9.440 -14.670
170 -9.150 6.120 -23.590 2.860 -1.410 -10.650 -23.590 -25.710 20.980 -6.570 -16.430 7.700 24.500 39.850 -13.730 0.540
171 -12.750 -49.270 -18.430 -29.300 -27.750 -35.440 -32.010 -33.930 -40.470 -22.360 -23.390 -24.580 -33.950 3.430 -5.170 -23.300
172 -5.850 -9.170 0.110 -0.310 -5.850 -3.800 -8.320 -8.050 -8.630 -4.190 1.910 -16.610 8.040 -12.450 -3.430 -15.040
173 -6.560 -7.840 -2.410 -5.200 -6.850 -2.410 -9.550 -14.610 6.970 1.010 30.040 -1.000 36.620 -8.810 0.150 27.930
174 -21.670 -30.950 -23.490 -25.230 -28.700 -37.770 -34.680 -33.300 -33.050 -31.310 -17.290 -29.510 -28.790 -22.250 -28.570 -35.770
175 -5.650 -21.570 -18.520 -24.160 -16.150 -23.700 -13.310 -22.820 -23.920 -22.320 -24.040 -23.290 -17.840 -27.680 -35.980 -14.640
176 13.180 2.300 6.890 13.090 17.980 45.990 18.550 2.760 13.840 24.550 14.660 6.730 15.380 -5.440 113.130 27.880
177 5.000 25.020 19.990 10.120 29.350 23.290 24.920 21.740 19.540 32.020 60.550 68.400 122.980 30.890 71.200 61.690
178 1.220 -9.850 -3.460 6.810 -12.060 1.620 -3.410 -16.230 6.700 -5.710 -4.730 0.980 -17.970 -16.640 -4.730 -19.620
179 -17.730 -28.990 -21.230 -25.960 -25.960 -28.350 -40.770 -10.530 -16.340 -3.250 -29.910 -21.650 -39.510 -41.980 -27.030 -17.950
180 -10.610 -17.260 -27.510 -32.140 -14.460 -5.850 -8.850 -8.450 3.990 -22.890 -16.000 -9.880 -17.160 -1.290 -29.060 -6.170
181 -8.710 13.150 -17.320 -40.780 -15.850 -7.510 -0.290 -8.460 35.660 -8.940 -8.500 -8.460 -5.210 9.340 1.350 3.280
182 1.030 0.250 -0.740 5.990 -19.210 -9.880 -29.420 -11.510 -19.040 -18.470 -6.360 -15.570 -11.430 3.980 -16.840 -15.080
183 -11.810 -5.510 -6.910 -19.810 -18.580 -7.690 46.380 -1.970 -8.000 -1.950 5.170 -0.790 40.190 -13.190 -16.570 25.770
184 -10.690 12.040 -0.960 3.490 -9.950 -0.440 -12.250 -12.740 -0.370 -11.550 -11.080 -11.360 18.410 -0.100 -2.190 -3.540
185 5.740 63.230 19.810 46.010 57.250 15.980 42.350 9.510 3.070 10.240 37.980 37.340 25.050 -2.660 12.710 30.370
186 2.350 -5.130 8.480 -3.750 -1.660 0.480 -8.550 -9.230 -32.230 22.750 -0.420 -6.750 -1.660 7.080 -37.720 1.980
187 5.730 -16.630 -11.570 14.100 -5.330 -0.740 -31.620 5.190 35.210 -10.770 2.280 -2.900 12.040 -23.340 0.450 -19.330
188 -8.620 7.220 7.030 -16.150 -15.240 -2.530 73.010 -4.520 -14.480 6.070 5.950 -19.240 17.330 -2.530 -11.670 0.570
189 61.380 49.750 56.460 107.500 96.340 51.290 30.900 56.180 70.590 45.120 57.530 77.110 23.290 24.350 42.800 28.850
190 40.460 20.480 53.930 15.850 21.120 62.310 27.730 44.010 27.150 85.590 73.480 29.410 68.720 70.930 46.750 50.080
191 -10.710 -7.920 -16.470 -17.720 -13.980 -4.640 -6.380 2.470 -11.470 -17.670 -3.510 -7.780 -0.400 -18.140 -6.630 4.500
192 25.810 2.440 10.540 18.160 43.020 5.460 -9.620 -0.540 54.120 10.920 -15.580 8.310 -6.510 13.100 17.870 26.150
193 27.820 64.790 35.110 63.080 -5.450 35.290 21.140 65.070 79.910 53.290 30.440 53.310 53.470 107.290 43.720 51.270
194 32.460 16.810 14.360 -10.570 -2.800 61.220 91.660 17.840 31.840 8.710 34.400 15.660 4.040 21.500 24.580 46.760
195 -21.320 -12.060 -10.370 -21.020 11.220 -6.210 -26.920 3.780 10.700 -7.770 -4.040 -3.540 0.200 -13.150 -24.840 -6.020
196 64.130 31.640 19.300 43.530 -5.370 17.560 -9.130 10.610 2.830 7.080 17.560 6.460 17.560 64.270 0.100 41.070
197 19.120 18.810 4.930 29.430 0.630 35.440 -2.410 25.280 13.860 34.310 14.910 33.120 18.530 60.770 26.510 4.040
198 11.620 18.380 34.080 5.350 -4.720 6.730 31.470 12.410 5.180 24.800 17.810 8.620 12.750 26.490 -10.990 12.250
199 -4.830 -11.530 17.730 -17.760 -23.490 -16.080 -32.210 -7.450 -15.260 -16.030 -11.980 -7.000 -19.820 -2.160 -13.580 -8.400
200 16.000 35.860 20.590 43.620 39.810 11.820 14.910 45.720 29.530 18.500 40.690 34.420 18.740 53.730 32.660 53.080
201 -1.610 -1.540 -21.430 -4.480 14.550 -0.350 62.640 19.440 4.100 0.110 -0.990 -3.470 -3.470 1.000 -3.470 4.750
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202 -2.180 -35.640 -19.110 3.260 3.330 -10.810 7.140 -0.490 -10.110 -18.310 -6.950 -1.560 -11.070 -8.130 -26.340 -8.960
203 -12.100 -20.060 -15.860 -22.550 -10.390 30.480 28.250 -14.210 -10.950 -13.380 31.560 -0.290 -17.250 43.240 7.280 -5.340
204 -12.830 5.070 -5.180 -17.020 -16.420 -8.150 -15.560 -15.190 -10.300 -28.800 -16.550 -10.310 -9.160 -14.340 -22.580 -16.070
205 0.990 -7.020 -4.660 -7.020 -12.020 -0.610 -10.740 5.410 1.340 -1.020 1.790 5.160 0.370 11.570 -7.020 4.490
206 -9.450 -22.860 -25.320 -71.350 -12.890 -5.240 -13.270 -20.740 -15.700 -27.010 -13.610 -15.110 -14.790 -17.680 10.790 -12.180
207 -1.870 6.990 19.010 168.660 -4.460 -2.370 -13.150 4.540 3.390 10.080 -0.610 -4.100 -2.330 -0.490 9.440 -6.020
208 -15.860 -1.530 -23.280 -32.400 10.070 -5.850 3.290 -10.350 -19.180 -22.060 -28.910 -22.540 -40.310 -7.070 -13.750 -23.730
209 -5.410 -3.070 -4.840 38.130 -39.500 -6.380 -33.740 -9.520 17.090 -2.790 2.330 7.130 -1.710 -0.560 -11.570 -2.070
210 -12.850 -17.610 -5.080 -28.440 -48.100 -18.330 -12.580 -15.050 -21.500 -12.410 -35.650 -11.990 -7.090 -15.660 -3.480 -13.130
211 -18.920 -20.490 -19.550 -10.560 -23.760 -22.300 -46.790 -24.010 -23.820 -7.070 -28.800 -9.810 -19.270 -1.230 -17.840 -6.730
212 -15.920 -23.050 -19.420 -22.210 -19.270 -19.720 -6.390 -25.470 -9.710 -24.330 -26.730 -11.880 -24.720 -4.940 -22.030 -19.000
213 -14.340 75.300 7.430 5.380 -13.450 -2.040 13.800 15.040 42.790 65.100 21.780 1.010 46.420 4.590 -28.100 11.170
214 -20.270 -31.290 -20.520 -35.340 -31.110 -31.840 -26.940 -34.350 -29.470 -29.090 -29.400 -27.000 -28.720 -16.000 -24.400 -24.680
215 6.150 21.750 25.750 37.220 4.230 7.550 -0.010 -0.370 -29.510 24.690 13.190 2.780 25.240 8.750 24.790 2.690
216 -28.900 -11.390 -22.050 -21.800 -11.900 -17.970 -3.750 -13.630 -0.230 -22.820 -14.980 -16.640 -13.660 -25.120 -29.300 -15.290
217 -24.570 -26.990 -16.330 -42.360 0.250 -19.780 -20.390 -25.760 -41.910 -27.600 -15.940 -25.170 -25.000 6.040 -22.710 -23.140
218 25.620 6.660 12.640 23.700 12.820 43.270 323.820 32.410 -6.250 -9.740 15.420 0.120 40.680 73.320 178.740 48.300
219 27.130 121.000 114.370 82.610 88.080 45.290 -3.140 116.280 123.530 83.050 99.590 71.710 123.200 41.750 17.350 58.670
220 32.090 -0.290 63.210 43.410 -12.970 -5.920 14.670 10.730 10.480 0.890 16.290 -0.050 11.890 64.540 -10.560 5.410
221 33.260 55.810 102.620 5.280 13.850 37.630 -15.050 56.020 78.460 97.580 44.750 62.300 65.720 -2.910 4.360 40.340
222 30.000 8.050 29.090 -11.960 -14.610 -17.000 -2.410 38.060 4.450 13.520 21.570 12.740 17.110 7.350 19.770 17.320
223 -5.200 -12.700 2.720 -14.760 -10.200 -4.460 2.490 -1.780 -17.410 0.260 -5.420 -12.360 -0.840 -5.420 -4.510 0.970
224 6.440 12.200 5.400 88.260 26.860 7.650 12.540 5.590 34.560 11.840 23.310 3.430 12.710 12.440 21.480 -12.550
225 31.550 43.720 34.950 -2.030 45.550 38.450 1.350 43.700 1.350 70.260 26.900 21.140 23.670 -4.730 3.490 44.620
226 -6.880 3.480 -18.020 -4.540 -4.250 -9.590 -1.190 -26.440 44.640 8.300 -12.960 8.160 28.960 21.090 -4.550 -0.760
227 -2.420 -6.550 10.030 -0.660 -0.990 20.350 3.680 -1.500 28.170 30.930 -11.640 -0.870 -19.520 -8.660 11.380 12.780
228 22.590 4.800 -3.600 -8.300 -2.410 20.860 -10.650 3.810 -5.950 -3.120 -6.190 -3.990 20.540 8.900 -5.950 -6.260
229 -3.910 -2.150 -8.980 -2.150 5.810 -2.150 -2.150 13.660 -2.150 -2.390 30.650 -3.730 -9.430 -4.660 -12.880 -7.180
230 27.470 23.320 10.760 19.310 14.010 -0.580 -0.580 53.390 -0.580 27.720 -3.140 21.820 7.710 7.710 3.680 27.660
231 3.790 5.220 26.970 26.900 6.600 -1.570 0.330 0.330 0.330 10.530 3.670 5.760 38.910 -2.910 8.040 1.340
232 0.940 -5.010 -1.220 14.460 -4.380 -9.810 -3.920 -0.450 0.400 17.300 11.560 31.290 4.420 1.490 28.210 25.500
233 2.890 9.600 -11.070 -8.900 -3.890 -3.890 -3.890 -1.180 -3.890 -3.320 -3.890 3.340 -6.280 2.810 -0.200 -8.210
234 25.980 -9.330 8.030 -8.130 -2.600 -14.000 1.010 -8.380 -6.860 -7.320 -3.460 1.380 7.490 14.480 3.670 23.740
235 -27.350 -18.550 -39.010 -13.210 -10.130 -65.430 -10.220 -3.240 -51.890 -19.540 -14.740 -4.000 -21.350 -18.790 6.620 -6.230
236 1.830 56.410 18.160 20.390 7.280 6.610 2.740 18.870 -16.320 33.300 4.460 -3.170 -0.860 1.900 3.490 7.590
237 22.400 9.810 32.840 42.800 16.100 0.220 0.140 16.310 . 66.370 49.360 12.290 -9.460 20.260 9.510 15.130

 
Case ARCELIK FOTOSAN MTAKIM TDDOKUM TPRYSKAB ECZBSYAT KAVPDAN KOCHOLD SISECAM ISE PPI CPI US$ EURO INTEREST 

1 -2.150 0.280 -16.100 17.220 -10.330 4.721 -8.295 -2.029 -7.805 7.800 0.800 1.000 -0.400 -1.800 0.788 
2 -3.750 -0.940 56.430 -5.000 8.160 -5.514 9.558 12.213 -5.585 4.400 1.000 0.900 2.000 2.900 -0.490 
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3 2.850 12.420 -1.400 39.240 0.210 24.242 5.304 5.224 25.278 9.900 -0.700 -0.600 -0.900 -0.700 0.394 
4 12.180 5.180 1.600 -3.400 18.460 19.168 -15.940 3.350 20.803 6.800 -0.500 0.100 -1.600 -3.800 4.956 
5 25.640 12.050 41.710 22.440 22.490 3.546 8.630 15.917 12.649 7.000 0.200 0.900 -2.100 -6.700 0.571 
6 -21.460 -11.330 -22.700 -6.260 -24.180 -16.557 21.943 -14.292 -12.536 -7.700 1.200 0.700 2.800 2.900 -0.875 
7 -14.360 -10.030 -17.690 -9.900 -16.740 -10.107 -25.213 -18.451 -23.208 -10.000 1.300 0.300 5.300 2.900 -1.769 
8 3.990 3.990 -4.500 6.730 15.900 5.604 2.078 4.593 7.066 3.900 0.100 0.000 -3.800 -2.000 -5.314 
9 6.660 8.390 -10.990 38.720 12.940 4.153 4.290 -0.003 11.029 9.400 -0.400 0.600 -1.700 -6.100 -4.218 

10 12.960 12.810 -30.540 25.200 -1.260 10.703 4.773 18.191 16.728 11.100 0.100 0.400 -5.200 -2.700 -3.538 
11 -11.300 -11.880 6.870 12.000 -1.590 1.405 -4.652 -9.576 -3.778 -1.800 0.800 1.500 -3.000 0.800 0.578 
12 3.590 0.990 -4.000 2.320 11.110 7.118 4.415 3.586 11.109 4.300 3.200 2.200 -1.800 1.600 -0.044 
13 12.460 5.690 40.770 5.210 2.000 20.590 -1.862 8.320 -0.435 8.600 1.800 0.900 -0.300 1.800 -4.501 
14 -2.630 -0.100 -5.670 4.150 -4.240 7.388 5.806 5.111 8.161 4.300 0.800 0.600 2.700 3.100 0.857 
15 8.140 4.060 9.830 5.850 -0.500 4.226 -4.041 14.093 14.134 7.900 -1.500 0.200 -1.200 -1.900 1.039 
16 5.790 4.620 -2.550 8.650 -4.580 1.949 0.004 9.760 12.584 5.200 -1.100 -0.100 -0.700 -1.400 0.917 
17 -12.510 -10.160 -19.520 -11.920 -11.000 -6.125 -15.055 -10.026 -7.081 -5.200 0.000 0.400 5.300 7.700 1.823 
18 -15.350 -5.870 -6.250 -19.930 17.950 -17.286 41.386 -21.869 -13.481 -10.700 2.600 0.600 8.200 5.700 -0.487 
19 10.130 21.240 6.870 1.650 15.440 19.011 10.210 5.616 10.789 6.900 2.100 0.900 -0.800 -2.300 -6.457 
20 17.410 1.190 30.380 9.910 -0.130 -1.860 -0.935 1.188 21.768 9.400 1.600 0.600 -1.200 -1.000 -7.291 
21 -12.490 1.440 -1.470 -2.510 -2.740 10.889 -14.846 -7.256 9.792 -7.300 2.600 0.700 -4.000 -5.800 -6.394 
22 28.300 29.190 22.230 34.920 23.990 30.354 74.084 37.921 44.783 27.400 0.600 0.900 -5.200 0.300 -0.215 
23 -9.750 -6.950 6.140 -7.090 19.710 -2.285 7.565 -9.834 -10.358 -7.200 1.700 1.600 -0.600 1.900 -0.853 
24 28.710 22.350 8.010 23.480 0.420 6.746 1.819 17.153 8.813 20.700 0.600 1.400 6.800 6.500 -11.286 
25 7.870 32.410 -4.300 3.200 3.430 6.197 2.404 18.834 11.976 12.400 0.100 1.900 -0.600 6.300 -7.871 
26 14.330 6.910 1.370 11.730 -4.020 9.475 1.366 16.571 8.738 9.800 -0.200 0.200 -1.300 -4.900 -8.795 
27 -13.390 3.670 -27.000 -0.860 -5.320 -6.818 -8.091 -3.512 -3.794 -2.900 -0.500 -0.400 0.300 -0.700 -4.720 
28 -9.230 -0.830 -7.410 -11.720 -7.670 -10.809 -10.058 -3.795 -6.265 -4.400 -1.900 -0.200 -0.900 -4.200 -5.532 
29 13.480 9.780 53.040 27.970 13.000 9.541 12.454 8.993 11.603 -1.100 -0.600 1.600 -9.400 -3.600 -6.467 
30 43.370 28.030 36.370 34.340 48.130 30.569 30.411 24.645 29.456 21.500 1.800 2.100 -7.800 -5.800 -1.580 
31 -25.890 -17.390 -34.590 -17.920 -25.090 -22.371 -24.397 -28.621 -22.974 -18.100 3.200 3.100 7.000 8.100 0.242 
32 2.960 4.470 0.940 2.960 -3.690 9.707 6.841 5.897 17.211 4.900 3.100 2.300 -2.900 -3.200 0.110 
33 11.830 21.740 21.740 25.750 -8.590 9.209 18.081 1.711 5.109 6.400 5.600 2.600 -0.300 2.900 0.487 
34 -23.920 -30.090 -22.890 -35.010 -0.520 -29.143 -32.041 -26.583 -36.206 -22.000 2.600 1.600 6.800 12.700 -0.812 
35 54.000 45.020 15.050 35.350 41.430 40.578 42.841 34.210 47.071 29.700 1.600 2.900 -7.600 -7.100 -6.736 
36 11.680 2.950 8.300 35.010 5.750 16.674 15.208 13.686 25.498 15.900 3.100 3.300 0.700 1.000 0.000 
37 -4.160 -10.090 -21.410 -9.040 -14.740 -38.917 -16.241 -6.298 -13.225 -7.400 3.100 3.500 1.800 1.700 0.226 
38 -7.190 -5.490 4.120 4.120 17.420 42.484 0.935 -9.760 17.875 -6.700 2.100 2.200 -4.000 -3.400 0.000 
39 6.890 -0.960 -14.800 7.940 -2.270 5.961 -7.991 12.437 -1.475 9.100 2.700 1.400 7.600 5.900 0.640 
40 5.340 -1.930 -12.720 -21.090 -7.440 -15.145 -11.052 -3.697 -16.688 -9.900 1.200 0.600 9.100 15.700 0.415 
41 3.140 -13.450 29.670 -24.220 -11.790 -18.009 -15.650 -7.380 -17.837 -9.000 0.400 0.600 8.000 12.200 -2.841 
42 -5.240 -2.740 -9.600 20.530 -6.250 -4.265 3.968 -8.828 3.792 -2.000 1.800 2.100 -0.400 3.000 -7.510 
43 22.030 -5.400 -7.490 13.970 -12.030 0.468 1.821 16.112 5.363 5.600 1.900 1.200 -3.500 -2.600 -7.435 
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44 -18.500 10.140 -16.290 -27.560 -20.770 -21.321 -24.135 -23.067 -30.363 -16.600 2.600 1.800 6.200 6.300 -1.277 
45 -5.990 6.670 -2.140 25.760 5.270 3.718 -3.166 3.027 8.381 -3.800 4.200 5.300 -9.300 -11.200 -1.773 
46 30.120 27.460 134.510 22.870 5.590 21.137 33.269 16.144 26.353 18.500 4.100 3.200 -2.300 -3.500 -1.516 
47 23.080 19.930 -7.260 40.150 35.150 36.543 7.696 26.590 46.716 18.100 4.200 4.200 -7.100 -8.400 -6.037 
48 54.540 14.390 43.500 53.490 35.530 26.059 52.587 38.055 24.551 29.100 6.700 6.100 4.500 3.300 -2.032 
49 -33.180 -41.230 -20.500 -36.420 -31.500 -35.576 -39.091 -35.769 -35.945 -22.800 5.400 5.900 11.800 11.700 -0.468 
50 -3.690 -10.570 -28.910 -9.640 -0.470 -4.210 -8.871 -10.704 -3.885 -0.400 3.500 2.900 2.700 7.200 -1.589 
51 -18.710 -3.740 34.740 -25.760 -12.890 -16.455 -13.670 -12.599 -18.376 -11.500 3.300 2.400 5.600 9.000 0.388 
52 0.700 5.030 -21.770 -11.740 6.980 -5.117 -5.117 -6.596 -1.456 3.000 2.900 3.100 3.900 4.000 -4.077 
53 -10.770 -9.930 -24.540 9.100 -33.680 -21.586 -19.649 -13.827 -28.414 -12.000 6.300 5.100 6.000 1.100 -22.520 
54 39.890 43.530 19.610 9.490 27.540 26.194 24.890 49.000 16.824 54.200 14.400 10.300 11.500 12.200 -27.491 
55 -11.540 -10.780 -17.990 -11.090 -5.690 -4.954 -3.565 -15.515 -6.526 -8.700 10.100 6.100 10.800 5.800 -63.836 
56 -43.720 -41.120 -16.060 -44.670 -44.990 -44.176 -52.461 -34.544 -43.308 -17.700 2.600 1.800 35.600 36.400 56.764 
57 16.190 2.580 -33.250 -1.020 2.450 -1.020 17.213 23.290 6.898 13.200 2.300 2.500 1.000 1.400 -36.527 
58 -10.140 -3.670 -2.930 -13.470 -9.530 15.650 -14.218 13.536 3.658 7.900 1.900 2.500 -1.600 4.100 66.019 
59 -40.980 -37.710 -54.600 -38.010 -30.520 -33.071 -47.738 -41.451 -35.605 -35.400 2.400 3.700 0.100 2.300 17.884 
60 38.060 43.590 2.440 20.890 10.480 20.964 10.069 45.905 19.234 19.300 2.800 3.100 2.800 -1.500 -2.445 
61 -26.660 -17.530 -24.670 -23.640 -19.670 -20.233 5.089 -20.914 -13.045 -13.600 2.300 3.100 1.900 0.500 38.489 
62 -14.930 2.860 -0.600 -4.750 -15.440 8.694 -2.629 -7.753 3.273 -5.300 0.900 2.200 2.700 -0.600 -14.884 
63 -24.000 4.990 -9.910 16.610 0.160 -7.424 -11.159 -15.709 -2.400 -4.100 1.000 2.200 2.500 -0.400 -17.077 
64 13.390 -5.170 -16.850 -17.920 -2.040 -18.777 -12.126 -16.112 -10.182 -10.700 0.300 0.700 0.900 2.900 12.081 
65 -23.240 -14.780 -16.090 -16.470 -15.310 -27.107 -10.886 -16.000 -25.415 -15.600 1.700 2.200 1.200 2.700 -0.077 
66 52.900 31.570 7.330 42.320 20.090 18.655 -4.832 -8.564 11.207 20.600 2.400 2.300 3.100 -0.400 0.988 
67 -5.460 4.490 -4.050 -3.880 38.410 -7.618 20.594 15.112 7.022 -0.200 3.100 2.900 2.700 1.300 -7.390 
68 -9.660 -4.750 -17.750 -19.880 -24.270 -10.404 -11.448 -9.205 -19.428 -4.600 4.100 3.700 3.100 1.100 -0.741 
69 -0.950 12.390 114.480 -24.570 3.420 48.753 12.188 13.194 18.733 9.900 5.800 4.900 3.800 0.900 -41.964 
70 40.200 95.610 45.850 134.430 94.400 83.444 96.512 45.104 104.212 79.800 6.800 5.900 4.400 4.600 2.356 
71 27.180 49.840 17.380 48.950 9.420 4.913 2.401 26.682 19.439 29.000 4.100 4.200 7.400 2.900 -0.817 
72 15.920 9.870 3.850 11.140 23.380 12.380 0.639 4.984 4.189 8.000 4.700 6.300 3.800 3.800 -1.265 
73 38.710 18.640 25.900 39.240 22.560 23.935 48.469 26.163 8.582 21.000 5.900 6.000 3.700 4.800 -6.789 
74 -27.490 -24.290 -18.820 -15.630 20.110 -17.636 -22.593 -22.211 1.951 -13.600 3.300 4.200 4.100 1.900 0.364 
75 44.020 -4.690 -5.080 15.030 7.820 2.372 -6.974 55.628 3.230 17.300 4.000 3.800 1.800 4.900 -0.298 
76 11.070 -10.330 -21.950 -29.070 -9.090 11.710 -2.021 -16.364 -20.124 -2.300 1.800 3.300 3.900 2.800 -0.682 
77 -19.210 -11.840 -9.770 2.820 4.030 -17.872 5.767 -16.972 16.551 -5.300 3.200 3.200 3.800 2.600 -0.039 
78 19.300 -5.720 0.650 16.540 -4.210 -10.432 20.957 43.957 3.567 17.600 5.300 4.600 6.100 3.100 -1.671 
79 33.290 25.790 -1.590 -1.520 -11.340 35.029 13.787 9.933 27.664 17.000 4.000 4.100 4.400 3.200 0.933 
80 25.660 30.610 35.710 4.720 1.790 41.369 0.046 52.679 37.085 51.500 3.400 3.200 6.100 2.600 -0.924 
81 -31.280 38.360 -16.890 -14.730 5.010 -15.056 28.301 -13.868 -19.831 -1.100 3.600 4.800 5.500 2.800 0.637 
82 -0.400 -6.640 -9.990 34.850 37.600 62.402 10.082 -7.058 17.392 0.800 2.500 3.300 3.800 6.000 -2.168 
83 25.930 -4.080 -0.670 1.550 7.210 113.746 5.498 1.574 -2.508 17.400 3.400 4.300 5.900 3.200 1.608 
84 -1.530 -1.480 -17.280 -19.470 -4.310 -14.296 -7.150 -11.380 -32.441 -3.100 4.100 6.100 3.100 4.000 -0.854 
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85 0.240 -12.290 -13.710 -22.030 -13.580 -17.107 -3.337 2.002 -21.740 -14.000 5.300 6.700 -0.200 6.800 12.929 
86 -45.170 -50.110 -46.220 -31.530 -38.620 -57.966 -48.753 -43.580 -37.169 -39.000 2.400 4.000 3.100 1.600 6.911 
87 -9.110 -2.940 19.820 10.740 -15.100 3.094 24.674 -6.902 -1.202 5.400 2.500 3.400 1.200 3.900 -9.043 
88 12.220 -5.150 -6.180 0.950 2.950 21.080 -1.133 2.422 1.109 10.000 1.600 2.400 3.600 2.100 -5.768 
89 -24.390 -21.770 -9.360 -26.360 -7.510 27.170 -10.526 -9.851 -18.743 -11.100 3.300 3.500 3.000 3.700 -1.092 
90 29.200 23.380 11.800 33.650 29.880 43.298 15.269 33.390 38.021 28.700 4.000 4.700 3.200 5.100 0.374 
91 10.730 7.450 -5.090 -5.090 1.380 -3.731 1.504 -2.556 -10.251 -0.400 4.000 4.300 5.400 4.800 -0.373 
92 -11.180 -21.130 -25.690 -19.240 -30.080 -16.930 -24.999 -25.199 -11.032 -7.800 4.600 4.400 6.700 4.700 -0.460 
93 -6.860 -12.720 -13.860 -16.050 9.470 -4.408 -11.306 -7.364 1.359 2.800 6.500 7.200 4.600 4.900 -0.102 
94 6.860 6.930 6.200 -22.350 -9.830 -3.017 -0.334 -1.406 2.968 19.900 5.400 5.100 5.800 4.200 0.128 
95 -21.640 -11.240 -14.280 4.300 -18.200 -9.233 -10.755 -5.863 -17.222 1.200 5.600 6.600 7.400 4.200 2.666 
96 -10.660 13.630 22.280 -0.130 -1.460 0.992 -4.122 0.236 25.840 9.800 6.700 8.300 4.300 7.200 0.316 
97 25.910 26.260 14.040 43.790 11.330 21.860 12.230 47.139 30.723 31.000 6.300 7.300 4.300 7.000 0.344 
98 -8.250 4.530 -13.130 -8.700 2.470 -12.989 -8.599 5.692 -14.791 1.400 5.300 6.200 4.400 5.800 7.139 
99 -19.190 9.900 1.910 3.440 7.140 2.184 -17.262 2.914 -2.729 5.200 5.300 6.300 6.700 2.200 0.128 

100 20.850 -3.610 27.480 9.810 -2.890 11.821 25.151 11.028 23.389 16.400 3.400 2.900 6.500 3.500 -0.325 
101 42.010 19.420 -8.080 -9.670 -3.540 -16.125 -9.727 5.751 -5.178 11.800 5.200 4.700 3.700 5.300 -0.296 
102 -10.350 -19.420 -28.820 -24.000 -19.510 -18.597 -20.249 -23.008 -24.197 -11.500 5.500 6.600 6.600 3.200 0.198 
103 -20.220 4.230 -19.590 -2.100 -2.430 -17.756 12.438 -9.210 -11.097 0.100 6.000 5.400 3.900 4.600 -0.812 
104 -15.500 -2.480 -6.590 0.080 -11.430 3.124 0.885 -9.036 -1.450 0.400 6.200 5.700 5.500 2.500 -2.990 
105 93.280 47.060 57.150 27.340 22.420 40.134 36.043 80.013 52.726 64.500 5.600 5.900 7.300 1.800 -3.247 
106 8.870 -0.460 -3.780 12.190 15.170 8.922 8.299 -14.032 -4.983 6.400 3.900 3.400 6.100 4.600 0.702 
107 -4.960 21.540 -3.510 41.930 -10.470 -5.952 5.379 3.948 12.662 11.900 5.100 5.200 6.300 4.600 0.653 
108 -5.600 17.000 20.420 22.020 0.210 7.157 -5.740 36.794 -5.587 13.200 5.500 6.500 4.800 5.800 -0.530 
109 17.620 3.100 10.670 6.760 2.640 11.083 -3.354 17.377 -12.006 12.300 5.100 6.100 6.000 2.800 -0.264 
110 12.880 -7.990 0.630 -20.930 -7.320 -1.658 -12.814 2.532 37.843 1.800 3.800 4.800 3.400 3.400 0.185 
111 -15.020 -10.880 -3.890 -8.990 -10.610 -11.638 -9.745 -18.043 9.903 -10.100 2.400 2.100 2.200 5.300 -0.145 
112 15.510 6.180 9.430 -11.340 5.930 13.251 18.090 14.326 19.685 15.300 2.700 2.500 4.400 4.800 -0.198 
113 4.780 -1.740 -13.380 -9.040 -21.290 -30.375 -22.605 -26.674 -3.318 -5.500 4.100 4.500 4.800 4.700 -1.431 
114 -12.070 -1.120 -24.560 -5.000 8.300 -26.591 -13.814 -2.791 -16.667 -3.500 8.100 6.700 5.300 1.900 -4.557 
115 19.620 49.240 12.800 -4.860 8.020 20.220 28.508 53.638 17.670 10.700 7.000 5.600 7.600 6.000 -3.383 
116 6.950 1.910 21.200 8.270 43.680 -17.684 24.210 7.649 20.372 22.300 5.800 4.500 5.000 7.200 -2.286 
117 29.820 39.460 7.650 19.070 17.050 100.484 12.543 29.360 22.674 23.600 9.700 8.300 2.200 -1.500 1.960 
118 -19.380 -13.740 -19.230 -15.380 -1.490 -13.550 -15.379 -11.148 -26.646 2.300 4.300 3.800 12.500 12.700 13.345 
119 -40.500 -29.850 -22.250 -20.270 -25.730 -8.814 -30.994 -20.511 -11.495 -15.600 3.500 4.700 6.800 4.800 22.588 
120 5.740 3.300 3.610 -2.900 4.830 5.507 21.333 11.572 7.615 11.100 3.700 6.300 4.400 5.300 -0.970 
121 2.090 -9.020 14.470 -20.420 -1.880 -18.434 -19.723 -22.298 -22.464 -7.600 4.600 7.700 1.900 5.300 3.578 
122 -12.060 -0.560 -40.760 -12.770 -19.630 -29.063 -9.286 -25.013 -8.225 -13.100 2.300 4.300 6.400 0.400 0.686 
123 3.200 17.320 0.520 28.160 12.250 -2.230 54.803 -5.601 6.936 7.700 2.300 3.100 2.300 3.100 -6.496 
124 2.600 21.120 -9.650 14.050 0.620 -11.178 8.979 13.919 -9.248 1.800 1.300 2.600 3.200 2.700 -0.764 
125 8.050 -12.240 -14.810 2.070 -0.420 40.580 44.032 6.794 4.150 1.600 1.900 3.300 0.400 -0.500 0.883 
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126 17.330 45.820 12.630 9.850 -15.730 10.205 6.465 8.276 34.560 17.000 5.100 5.800 1.200 2.900 -3.651 
127 13.360 26.250 17.870 52.810 87.720 56.434 16.381 29.250 45.154 36.800 5.500 4.500 1.500 5.700 -10.060 
128 -2.950 -9.910 17.810 -15.010 4.720 25.667 12.203 -11.084 40.418 15.400 7.100 4.900 1.900 5.900 -1.629 
129 -17.250 -15.790 -26.320 -11.490 -15.460 -18.940 0.322 -11.564 4.062 -7.400 10.200 7.100 5.100 8.100 18.239 
130 -12.050 -4.460 -20.090 11.600 -10.430 -8.570 -17.834 -0.201 7.153 -3.300 8.300 6.300 5.800 6.200 3.345 
131 6.020 4.100 45.340 13.510 -2.660 19.661 42.832 15.774 15.573 13.200 6.400 8.100 1.400 -3.000 20.205 
132 -9.500 -27.220 -44.160 -14.640 19.940 -24.186 -12.521 4.069 -18.916 -7.200 6.900 9.500 5.200 9.000 -8.516 
133 2.250 -24.170 -11.420 19.200 1.810 -13.337 5.149 -18.684 13.442 6.100 5.400 7.200 3.300 5.200 -0.165 
134 28.360 50.610 58.380 5.610 16.160 54.432 -2.508 -18.853 7.577 16.200 2.700 2.000 6.200 7.400 -15.514 
135 -1.760 55.370 43.860 4.030 7.320 28.605 -1.290 26.683 19.713 10.000 0.900 1.700 -0.500 -1.400 -43.718 
136 -6.490 -1.240 64.520 -10.400 55.560 66.916 88.431 61.506 65.017 34.000 1.900 0.900 -1.800 2.200 -3.521 
137 31.370 -21.430 -38.330 10.180 -0.250 -7.347 3.937 25.700 -10.196 -2.300 9.000 10.000 -5.000 -3.300 2.213 
138 -30.940 -39.180 -39.170 -51.710 -17.440 -34.608 37.830 -26.206 -32.802 7.200 32.800 24.700 50.900 51.300 62.616 
139 -28.580 -21.800 -57.360 -28.430 -31.770 -46.874 -48.446 -44.163 -24.917 -6.100 8.500 5.200 21.200 23.700 4.005 
140 -9.110 -36.920 -26.860 -20.910 -29.640 -36.835 -28.446 0.390 -44.329 -25.400 10.100 6.000 6.100 7.000 21.863 
141 -7.230 -12.140 -24.860 -5.450 -9.770 -27.494 -11.477 -25.703 -7.242 -2.800 5.300 4.400 19.000 19.200 6.562 
142 0.120 39.220 55.160 2.000 12.720 46.694 9.523 19.081 13.291 9.000 2.900 3.600 5.400 4.300 -0.038 
143 -9.390 17.920 123.220 7.130 20.750 35.350 37.793 10.392 23.132 30.900 6.400 6.400 6.000 3.800 0.095 
144 22.290 -6.680 -24.700 -12.600 -2.790 -28.452 -11.640 2.005 -9.533 -3.800 3.600 6.900 7.200 2.900 -0.019 
145 19.980 -1.130 6.950 30.320 17.850 37.258 14.239 22.960 17.630 22.000 4.000 5.600 2.900 6.300 0.057 
146 11.690 8.460 41.720 11.690 13.480 13.451 18.102 3.524 46.151 22.600 3.800 2.700 2.600 6.100 0.019 
147 -11.580 -17.550 4.380 -18.950 -19.340 -29.316 -30.414 -11.986 -23.521 -6.500 4.700 4.900 5.400 3.600 0.000 
148 25.790 -6.230 77.590 -8.140 10.320 10.716 24.107 7.835 116.640 28.700 2.300 1.800 6.600 1.900 -0.019 
149 8.790 1.520 46.580 36.470 -17.390 1.482 -7.950 -9.755 -1.859 7.300 2.900 4.700 5.500 2.800 0.038 
150 47.540 102.880 33.370 5.200 15.750 41.219 5.476 111.479 0.266 33.200 2.600 4.400 2.100 5.500 0.133 
151 -9.170 6.130 -12.640 -1.520 -3.350 -24.435 55.121 4.087 -8.024 -1.000 4.800 4.800 3.500 3.500 -4.022 
152 23.780 62.250 24.080 27.740 33.230 31.236 34.954 12.118 55.725 35.200 5.200 4.000 4.800 1.700 -4.700 
153 -0.310 9.040 -1.870 4.470 -1.870 -15.584 -1.866 -0.669 13.003 9.500 5.000 5.300 1.900 3.900 0.104 
154 3.060 24.450 -3.210 16.910 12.920 -2.156 6.720 -2.013 -6.055 5.800 3.600 2.700 3.300 2.700 0.104 
155 -7.940 -5.350 -15.870 -2.830 -7.550 13.087 -5.351 -4.168 -10.609 3.900 3.500 4.900 5.700 1.200 0.824 
156 -17.890 -12.870 -26.940 -21.330 -16.370 -18.315 -22.536 -22.205 -11.560 -8.400 5.500 7.600 7.100 -0.200 -0.088 
157 -8.070 -13.280 5.540 -13.370 -7.500 -20.004 -1.547 -21.273 -6.112 -4.400 6.300 7.400 3.800 1.900 0.105 
158 -5.330 0.110 -15.900 -5.610 -10.610 -3.527 -4.058 -1.973 -7.038 -2.500 4.800 3.800 -0.100 5.700 -1.519 
159 -4.770 -8.210 -6.440 -0.330 70.270 -23.550 -27.025 -19.476 -11.161 -3.200 1.800 1.300 2.800 5.200 -0.822 
160 40.010 67.380 12.810 57.370 30.880 13.405 39.235 41.176 4.333 33.700 0.200 0.500 0.200 7.300 -0.017 
161 -20.570 -15.340 -26.250 -22.660 -22.790 -19.630 -15.660 -5.763 -26.538 -10.600 0.700 0.900 4.000 5.600 0.724 
162 -14.180 14.040 -35.460 2.710 3.900 -23.304 -34.812 -6.605 -32.824 -9.600 2.200 3.800 5.600 5.200 1.933 
163 0.410 19.670 24.950 12.940 6.380 10.088 15.510 11.567 3.757 11.300 4.300 4.900 6.700 5.900 0.070 
164 -28.640 -33.740 -44.730 -36.930 -34.520 -40.119 -39.807 -34.347 -29.971 -25.600 5.200 5.000 6.600 4.100 -0.889 
165 10.530 -8.500 40.010 7.310 -1.940 14.191 25.209 20.659 26.143 12.700 11.000 9.400 8.100 2.800 -1.103 
166 13.910 31.440 7.860 23.890 33.940 16.269 27.434 2.074 -0.885 7.700 4.400 4.400 0.900 7.200 -0.206 
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167 45.760 84.560 -22.590 52.960 81.110 43.398 21.582 45.758 38.060 47.700 3.900 5.200 2.100 6.500 0.415 
168 -8.250 -10.070 11.360 22.660 -12.890 -19.005 -15.127 -6.258 -4.175 -6.500 3.500 6.600 4.400 4.600 0.748 
169 -13.520 -15.480 -2.920 -21.910 -17.480 -10.955 -0.357 -15.355 -20.760 -11.000 4.400 6.100 2.500 6.200 6.782 
170 -2.650 -5.750 -15.950 2.650 -4.490 -8.469 -12.545 -11.192 -8.310 8.500 4.700 4.000 4.700 4.300 2.028 
171 -2.110 -33.870 -32.020 -17.850 -21.690 -12.988 -27.780 1.448 -29.066 -15.200 2.200 1.300 2.200 5.300 1.189 
172 8.800 15.130 -5.850 23.760 -2.860 -2.293 17.693 5.526 4.140 -1.100 1.400 3.000 6.200 1.200 0.327 
173 18.020 4.390 -16.360 17.100 22.960 39.785 3.326 0.635 -12.964 2.000 2.900 3.300 2.500 6.300 7.466 
174 -22.210 -30.950 -37.340 -33.420 -32.860 -36.770 -36.086 -20.850 -30.447 -21.400 5.400 6.600 6.400 2.900 5.177 
175 -14.780 -6.780 -36.130 -21.780 -24.960 -15.004 -19.971 -18.904 -28.294 -11.400 4.900 4.400 11.600 -0.900 8.779 
176 26.630 -10.450 4.130 4.660 7.610 1.878 -1.635 3.682 -6.319 21.100 5.300 5.400 9.500 7.600 5.624 
177 61.080 79.270 66.120 100.720 44.530 99.999 77.632 38.059 -0.432 29.400 4.600 4.900 3.100 4.300 3.412 
178 -18.560 -11.170 -29.750 -7.910 -11.920 -9.931 -11.002 -8.263 0.558 0.000 2.500 1.700 5.000 3.100 2.436 
179 -21.530 -41.560 -23.350 -29.480 -34.600 -35.361 -34.758 -33.363 -25.959 -28.700 2.800 5.000 1.300 4.100 2.275 
180 -6.110 -30.160 9.430 -12.720 -16.000 21.930 -18.920 -15.995 -10.606 -10.100 4.600 6.800 1.300 3.800 1.540 
181 -6.390 4.070 -9.680 -15.210 -0.770 -8.546 -11.323 -2.866 48.670 3.000 5.800 8.700 1.900 1.000 0.276 
182 -12.900 -14.430 7.890 -9.010 -21.770 23.867 -21.103 -18.156 -6.107 -8.300 4.400 2.500 0.700 4.300 0.083 
183 29.640 47.550 24.470 39.250 56.100 166.410 31.446 157.057 43.959 30.300 1.700 -0.900 0.800 4.400 0.083 
184 26.480 -2.190 -3.930 1.370 1.890 17.378 -6.918 27.708 24.714 7.300 1.500 1.400 2.200 3.000 0.527 
185 50.260 33.210 2.850 38.150 11.250 28.835 28.409 23.890 2.465 16.400 1.500 3.100 2.700 4.000 0.083 
186 -13.700 4.310 53.290 1.410 21.480 69.290 -5.676 6.648 6.625 0.400 2.400 6.600 1.700 1.600 0.083 
187 -10.230 -2.900 -10.770 -2.900 -13.120 12.810 -10.226 7.723 0.490 -6.300 4.200 5.200 3.000 2.300 -0.800 
188 17.410 4.970 22.250 -7.350 -19.280 1.971 1.295 -0.981 -36.735 -3.400 4.600 4.400 2.600 2.000 -2.711 
189 19.990 32.940 49.280 80.280 70.000 41.804 35.318 67.157 160.155 64.200 4.400 3.800 1.900 2.200 -5.022 
190 63.730 65.250 56.540 46.750 20.660 78.671 57.535 60.960 25.070 47.100 4.900 2.300 -0.100 5.800 -5.447 
191 10.660 6.470 -1.980 -7.780 -13.170 2.863 -13.313 13.403 -13.393 -9.400 4.200 4.300 0.400 3.500 -0.813 
192 22.320 31.660 6.950 8.310 4.010 0.919 17.132 2.694 34.032 12.800 2.800 6.200 2.400 5.200 -0.900 
193 38.020 57.200 155.090 58.370 134.590 94.128 53.169 77.123 82.262 68.400 2.500 5.600 1.300 4.700 -0.095 
194 19.390 12.480 16.910 9.650 17.870 57.627 24.730 26.838 18.700 25.000 2.600 3.500 2.900 -0.500 1.514 
195 6.460 -8.340 -0.490 -22.810 -13.440 -21.076 -3.889 -5.115 -19.146 -11.900 5.100 3.000 0.500 3.800 -0.072 
196 13.370 31.600 48.910 21.290 19.190 8.230 12.933 27.638 49.282 21.700 3.200 2.100 2.100 5.400 -8.542 
197 39.660 11.490 17.870 21.520 30.560 48.514 12.558 30.275 27.951 22.500 4.400 3.000 1.000 -5.700 -5.792 
198 5.430 -1.510 3.580 5.800 14.680 5.178 36.445 12.464 -5.250 14.600 5.300 6.200 2.400 3.100 -4.580 
199 -10.900 -16.190 -5.780 -12.150 -19.830 -7.670 -19.105 -14.540 22.641 -4.300 3.700 3.000 5.100 0.800 -8.225 
200 23.130 19.970 8.430 26.870 25.800 30.772 11.532 17.589 34.187 28.200 3.700 4.800 2.500 5.700 -2.680 
201 -5.990 -5.210 -24.450 -7.570 -5.760 12.248 -2.912 -0.194 5.309 1.600 7.200 6.600 3.600 -0.800 -5.624 
202 -10.380 -9.510 -2.180 -8.050 -18.640 -4.400 -12.711 0.376 -6.429 -7.900 4.100 2.500 2.200 -1.100 -1.314 
203 10.550 10.280 -12.910 -10.700 -20.330 -0.832 9.874 -2.804 -16.262 0.500 5.500 5.300 5.600 8.000 2.181 
204 -1.940 -2.880 -12.450 -14.800 -9.480 -8.476 -0.156 -12.834 10.852 -11.200 4.800 5.600 2.000 8.400 70.286 
205 -5.030 12.440 -7.020 5.030 -16.060 -4.909 -7.022 -1.553 9.106 6.300 4.600 5.900 7.600 6.700 0.000 
206 -10.180 -13.380 -9.560 -17.750 8.210 -17.571 -15.544 -17.432 -3.008 -13.200 3.400 2.400 6.800 6.000 -12.500 
207 -30.940 1.980 14.220 0.720 -14.800 4.889 -1.894 3.390 -3.502 5.100 2.700 1.600 3.600 1.700 0.000 
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208 15.720 -15.350 -16.650 -20.830 -30.260 -7.721 -18.352 -13.027 3.032 -15.200 0.800 0.900 5.000 -0.400 0.000 
209 -2.020 -8.330 -0.650 5.380 -9.070 -7.103 12.438 -17.373 -9.727 -0.200 1.300 3.500 4.400 0.900 0.000 
210 -15.620 -22.240 -21.030 -15.540 -18.640 -16.176 -10.538 -22.713 -30.288 -12.800 4.500 6.200 3.600 3.500 0.000 
211 -21.340 -23.750 24.720 -14.330 -6.300 -12.804 -25.446 -24.277 -22.080 -11.900 6.900 5.500 3.800 4.900 0.000 
212 -26.470 -8.430 -33.000 -25.320 -14.870 -24.735 -19.141 -25.796 -25.905 -16.000 6.200 3.700 5.700 4.500 42.857 
213 36.120 7.530 -52.940 9.810 0.290 7.730 9.111 12.930 -3.671 27.500 6.900 6.000 9.300 4.500 0.000 
214 -36.640 -23.970 -4.960 -28.350 -24.590 -24.921 -42.536 -26.775 -31.861 -24.500 10.800 11.200 5.200 9.400 0.000 
215 17.980 6.860 9.240 25.130 7.680 -10.622 26.196 -0.046 32.476 13.400 2.800 6.200 1.700 8.700 0.000 
216 -17.040 -19.590 -20.940 -27.140 -19.390 -7.969 -22.842 -15.493 -35.829 -23.600 3.500 4.800 2.200 6.100 0.000 
217 -27.790 2.480 -41.000 -20.140 -10.920 -10.792 -17.515 -23.254 2.933 -10.400 2.100 2.900 4.100 2.600 0.000 
218 -8.320 -1.890 107.660 -4.870 -6.970 147.226 -11.705 38.784 76.590 13.500 2.800 1.700 1.900 4.400 0.000 
219 80.810 212.870 123.530 163.770 75.560 72.967 188.824 62.781 137.906 126.900 1.700 1.900 3.200 1.500 0.000 
220 25.700 38.010 0.170 -1.540 20.870 12.372 21.446 51.867 -26.798 12.900 0.500 -0.100 3.800 3.400 0.000 
221 57.150 16.160 1.130 49.370 78.110 5.914 39.564 42.036 91.621 52.500 4.800 4.900 3.000 1.900 0.000 
222 12.900 3.120 -19.230 26.870 -3.110 3.222 -2.408 15.823 -18.023 5.300 2.600 2.100 2.500 2.700 0.000 
223 -6.370 2.070 -1.780 7.800 6.900 -5.422 6.539 -16.079 6.756 -5.700 3.500 3.700 1.800 2.400 0.000 
224 24.660 26.030 -7.260 11.450 42.160 1.625 -2.139 25.721 -37.477 20.300 2.200 2.700 2.200 0.500 0.000 
225 22.490 14.670 6.940 32.430 8.180 18.695 81.252 24.654 40.327 26.900 3.600 2.900 -1.300 7.700 -3.448 
226 5.330 -0.280 21.420 5.080 7.180 -12.954 29.354 3.896 -7.588 3.600 0.900 1.600 1.200 3.300 0.000 
227 -2.550 14.050 -5.120 4.050 -0.770 1.315 -0.712 15.107 19.577 7.100 1.500 2.300 1.500 2.900 0.000 
228 -6.230 -13.250 6.680 -8.610 -9.870 2.871 -4.027 -11.825 -25.730 1.300 3.900 7.300 6.300 6.800 0.000 
229 -13.530 2.840 76.120 -11.950 17.970 1.943 13.078 5.725 43.311 6.300 2.200 2.300 2.200 3.100 0.000 
230 38.750 8.870 -0.580 33.700 -3.320 6.881 0.371 20.561 12.491 14.400 0.200 0.900 0.600 4.300 0.000 
231 80.110 -2.930 0.330 37.750 33.740 0.327 4.300 1.903 -2.460 7.800 1.200 1.900 -0.300 4.300 0.000 
232 -16.170 1.500 9.530 10.060 2.260 3.587 12.830 0.400 0.400 -0.900 1.000 2.400 -0.400 3.100 0.000 
233 -0.580 -7.430 5.720 4.560 12.820 3.059 -8.262 -1.067 -3.894 5.400 1.600 1.900 4.100 -1.600 0.000 
234 18.300 -1.580 1.010 20.320 7.310 0.585 -7.212 -11.938 -8.721 -4.300 2.000 0.400 -1.000 6.000 0.000 
235 -13.540 -4.850 -18.380 -6.030 -10.550 -7.874 -12.232 -22.188 -13.745 -3.300 1.300 1.300 11.400 5.700 0.000 
236 17.720 -4.790 9.080 -12.260 1.730 2.785 -7.356 42.717 65.256 20.000 2.000 1.700 1.600 12.500 0.000 
237 20.050 0.220 . 62.110 5.280 1.135 31.007 9.146 2.442      0.000 
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КИТАЙСКИЯТ ПОДХОД КЪМ МАРКЕТИНГА НА 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА (ГУАНШИ) 

 
Разгледани и интерпретирани са от теоретична гледна точка 
основните принципи на гуанши като отражение на маркетинга на 
взаимоотношенията в контекста на китайското общество. Специално 
внимание е отделено на социално-етичната философия и 
икономическата рационалност на този специфичен културен феномен. 
Извършена е сравнителна характеристика между маркетинга на 
взаимоотношенията и гуанши и са изведени възможностите за 
практическо приложение в мениджмънта и маркетинга. 
JEL: M31, L14  

 
 
 
 

Въведение 

През последните години маркетингът на взаимоотношенията е обект на 
все по-голямо внимание от страна на академичните изследователи и 
специалистите от практиката. Той възниква като алтернатива на 
транзакционния маркетинг и подчертава важната роля на управлението на 
взаимоотношенията между пазарните участници в дългосрочен план; 
разглежда маркетинга като връзки и взаимодействия с мрежова структура и 
представлява подходяща концептуална база за разкриване същността, 
характера и значението на гуанши като традиционна форма на маркетинга на 
взаимоотношенията  в контекста на китайското общество. 

В разработката са разгледани теоретичните основи на гуанши с цел по-
добре да се разберат същността, принципите, философията, икономическата 
целесъобразност и практическото значение на този социален и културен 
феномен. Интересът към този проблем е предизвикан от обстоятелството, че 
китайското общество – с неговите една четвърт от населението на планетата, 
един от най-високите темпове на икономически растеж и най-голям обем на 
преките чуждестранни инвестиции, привлича вниманието на все по-голям 
брой академични изследователи и представители на бизнеса. От тази гледна 
точка анализът на гуанши може да подпомогне както теоретичните 
изследователи на китайския мениджмънт, така и чуждестранните 
маркетолози, осъществяващи бизнес-операции на китайския пазар. 

                                                           
1 Данчо Данчев е доц. д-р в Икономически университет – Варна, катедра „Икономика и 
управление на търговията”, e-mail: dancho_danchev@mail.bg. 
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Първата част от разработката е посветена на концепцията за 
маркетинга на взаимоотношенията като нова парадигма в маркетинговата 
теория. Втората част започва с дефинирането на гуанши и основните му 
принципи, след това се изясняват неговите социална-етична философия и 
икономическа рационалност. Третата част подчертава общото и различното 
между маркетинга на взаимоотношенията и гуанши. В четвъртата част е 
отделено специално място на възможностите за практическо приложение на 
гуанши в мениджмънта и маркетинга. 

Трябва изрично да се подчертае, че в българската маркетингова 
литература липсват публикации на тази тема, поради което е неизбежно 
съдържанието да бъде в известна степен по-описателно, особено по 
отношение на някои негови структурни части и елементи.  

1. Маркетингът на взаимоотношенията като нова парадигма в 
маркетинговата теория 

В маркетинговата литература могат да се откроят няколко теоретични 
направления, които се обявяват за преформулиране на основните 
маркетингови принципи. През последната четвърт на ХХ век в част от 
теоретичните изследвания се отправя призив за промяна на маркетинговата 
парадигма от традиционния транзакционен маркетинг, основан върху 
усъвършенстването на обменните процеси, към маркетинг на 
взаимоотношенията, който фокусира върху формирането, поддържането и 
развитието на дългосрочни връзки и отношения между участниците в 
пазарните процеси. 

Kонцепцията за маркетинг-микса е общоприет нормативен подход в 
маркетинговия мениджмънт, но същевременно редица публикации в 
специализираната литература предлагат нови идеи, сред които може да се 
отбележат моделът за мрежовото взаимодействие, концепцията за 
маркетинга на партньорските отношения и теорията за маркетинга на 
взаимоотношенията. 

Моделът за мрежовото взаимодействие изразява тезата, че 
елементите на мрежовите структури в бизнеса могат да си взаимодействат по 
различен начин, в резултат от което възникват обмен и взаимна адаптация. В 
подобни условия ролята на маркетинга е твърде неопределена, тъй като 
всички видове взаимодействия влияят върху позициите и решенията на 
участниците в мрежовите връзки; това взаимодействие може да бъде 
дългосрочно и невинаги се инициира от маркетолозите. Заключението е, че 
обменът не е прерогатив единствено на специалистите по маркетинг, а в 
неговата реализация могат да участват всички членове на 
взаимодействащите си системи, като някои от тях може да оказват по-силно 
въздействие от маркетолозите.2

За представителите на скандинавската школа е характерно, че те се 
отнасят към маркетинга като към процес на взаимодействие в социален 
контекст, което изисква изграждане на система от партньорски отношения. 
Според тях подобна концепция е аналогична на системния подход към 
                                                           
2 Grőnroos, C. Quo vadis marketing? Toward a relation ship marketing. – Journal of marketing 
management, 1994, Vol.10, №5, р. 4-6. 
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маркетинга в началните години от неговото развитие и рязко контрастира с 
тясно функционалния подход за четирите „Р” на маркетинг-микса, който 
разглежда продавачите като активна, а потребителите като пасивна страна в 
обменните процеси.3

Развитието на информационните технологии в края на миналия век 
доведе до това, че пазарите на масовите потребителски стоки, основани 
върху маркетинг-микса и неговите четири елемента, започнаха силно да се 
диференцират и фрагментират, което предизвика потребността от по-гъвкави 
и адаптивни подходи към маркетинга. В отговор на тази потребност се появи 
маркетингът на взаимоотношенията, който се концентрира върху 
изграждането, поддържането и усъвършенстването на дългосрочни 
отношения между всички участници в обменните процеси. Това е израз на 
една нова интеграция на пазарната икономика – акцентът върху 
дългосрочните взаимоотношения вместо върху еднократните сделки. За 
разлика от традиционния микроикономически възглед за маркетинга 
маркетингът на взаимоотношенията подчертава дългосрочното 
сътрудничество като антипод на пазарната конкуренция и социалните 
конфликти. 

Следователно, през последните години на ХХ век съществено се 
променя характерът на взаимоотношенията между продавачи и купувачи, а 
стремежът към сключване на еднократни сделки отстъпва място на 
осъзнаването и позиционирането на дългосрочните взаимоотношения като 
ключов стратегически ресурс. Това означава радикална промяна в 
маркетинговата теория, в която намалява относителното тегло на 
икономическите компоненти при обяснение поведението на пазарните 
субекти за сметка на редица концепции и методи от областта на 
социологията, антропологията, семиотиката и психологията. 

В по-широк аспект възникването на маркетинга на взаимоотношенията 
е предизвикано от развитието на три главни теоретични концепции:4 първо, 
теорията за транзакционните разходи, които са предизвикани от обменните 
процеси, включени са в продажната цена на продуктите и отразяват 
природата и обхвата на взаимоотношенията между продавачите и 
купувачите;второ, теорията за социалния обмен, която отразява отношенията 
между страните при размяната на полезности и ресурси; трето, теорията за 
взаимодействието, която изследва факторите, които обуславят взаимната 
адаптация в процеса на осъществяването на връзките и отношенията. 
Основен недостатък на първите две теории е техният статичен характер и 
предположението за рационално поведение на страните в обменните 
отношения, докато третата теория включва динамични елементи в анализа 
на транзакционните процеси. Развитието на посочените три теоретични 
концепции дава основание на редица автори да разглеждат изучаването на 
връзките и взаимоотношенията като основа за нова теория, която да замести 
традиционното транзакционно разбиране за маркетинг. 

Маркетингът на взаимоотношенията е предизвикан и от еволюцията на 
четири различни подхода в рамките на общата теория на маркетинга: 1) 
                                                           
3 Grőnroos, C. Цит. съч., р. 7-10. 
4 Buttery, E., Y.H.Wong. The development of a Guanxi framework. – Marketing Intelligence & Planning, 
1999, Vol. 17, №3, p. 148. 
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индустриалният маркетинг, който изисква мрежово формиране и 
структуриране на дългосрочни връзки и взаимоотношения; 2) маркетингът на 
услугите, чиито основни принципи изискват подходящо включване на 
потребителите в процеса на предлагане на услугите; 3) маркетингът на 
потребителското поведение, чиито изследвания показват, че конкурентни 
предимства могат да се достигнат чрез осигуряване на удовлетвореност и 
лоялност у потребителите; 4) международният маркетинг, чиито основни 
постановки изискват адаптирането към пазарите с различни традиции, 
култура, икономическа структура, правна система, институциална мрежа и 
т.н. да се осъществи чрез формиране на подходяща система от връзки и 
отношения.5

Преходът към маркетинг на взаимоотношенията се обуславя и от 
забележителната промяна в две основни маркетингови аксиоми: първо, от 
конкуренция и конфликти към взаимно коопериране – в транзакционния 
маркетинг създаването на стойност е резултат от конкуренцията и личния 
интерес, а обменът се разглежда като игра с нулева сума, докато 
привържениците на маркетинга на взаимоотношенията твърдят, че при 
наличие на някои предпоставки съвместната дейност води до добавяне на 
по-голяма стойност за всички участници в пазарните процеси; второ, от 
независимост при избора към взаимна зависимост – транзакционният 
маркетинг се основава върху схващането, че ефективността се повишава 
само при условие, че участниците в пазарните процеси са свободни да 
избират своите контрагенти, но през последните години се доказа по 
убедителен начин, че транзакционните разходи и рискове могат да бъдат 
редуцирани чрез съвместни действия, партньорство и взаимна обвързаност.6

Еволюционното развитие на посочените концепции, подходи и аксиоми 
води до това, че в теоретичен аспект все по-често започва да се поставя 
въпросът за обекта и обхвата на маркетинга като дисциплина и тяхното 
разширяване в други области на познанието. В качеството на пример в това 
отношение може да се посочи твърдението, че традиционният транзакционен 
маркетинг може успешно да се прилага при производството и реализацията 
на масовите потребителски стоки, но губи своята аналитична и 
интерпретивна ефективност, когато се използва аналогично в коренно 
различни ситуации, свързани с индустриалните продукти, както и в сферата 
на услугите. 

Пазарите на масовите потребителски продукти се характеризират със 
силно атомизирано и фрагментарно търсене, а уникалните личностни 
характеристики се заместват от анонимни и хомогенизирани очаквания за 
потребителското поведение, които се анализират и прогнозират с помощта на 
сегментационни техники и средства. В подобна обменна схема потребителят 
играе пасивна роля, която не му позволява да влияе върху фирмените 
стратегии и тактики. Единственото възможно действие е изборът между 
предварително предложените от фирмите оферти и алтернативи. Силата на 

                                                           
5 Grőnroos, C. From marketing mix to relationship marketing: towards a paradigm shift in marketing. – 
Management Decision, 1994, Vol. 32, Vol. 2, p. 4-20; Arias, J.T.G. A relationship marketing approach to 
guanxi. – European Journal of Marketing, 1998, Vol. 32, №1/2, p. 147-148. 
6 Sheth, J.N., N. Parvatiyar. The evolution of relationship marketing. – International Business Review, 
1995, Vol. 4, №4, p. 397-418. 
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страните в обменния процес е асиметрична и небалансирана. Отделният 
потребител не притежава сериозно влияние при вземането на решения, тъй 
като неговата сила в договора за покупко-продажбата е пропорционална на 
относителното тегло на извършените от него покупки в общия обем продажби 
на фирмата, т.е. изключително слаба и незначителна. 

Описаната ситуация е коренно различна при пазарите на индустриални 
продукти и услугите. Специфичните характеристики на тези пазари изискват 
потребителят да бъде активна действаща сила не само при потреблението, 
но и при производството и дистрибуцията на стоките и услугите. Това 
предизвиква необходимост от ново дефиниране на основните маркетингови 
принципи, като центърът на тежестта се премести от равновесието между 
търсене и предлагане към формирането, поддържането и развитието на 
дългосрочни връзки и взаимоотношения между участниците в обменните 
процеси. С течение на времето този нов подход към маркетинга се 
разпространява и по отношение на масовите потребителски стоки. В 
светлината на посочените разсъждения, привържениците на маркетинга на 
взаимоотношенията подчертават слабите страни на маркетинга, като го 
определят като „традиционна маркетингова парадигма”, която не е особено 
подходяща за съвременните условия, изискващи въвличането на отделните 
потребители в маркетинговите процеси. 

Традиционният маркетинг от западен тип се основава върху 
транзакционната микроикономическа теория. Приложението на тази теория в 
маркетинга предизвиква неустойчиви и краткотрайни бизнес-отношения с 
потребителите и другите участници в обменните процеси, които могат да 
поставят под съмнение достигането на дългосрочните фирмени цели. 
Посоченият проблем води до преосмисляне на основните постановки на 
транзакционната теория и нейното постепенно преобразуване в маркетинг на 
взаимоотношенията, чиято конструкция съдържа четири основни 
компонента:7

• обвързаност – изисква от участниците в пазарните обменни процеси 
съвместни и координирани действия, насочени към достигането на 
дългосрочни цели. Връзките и отношенията на различните равнища 
в каналите за реализация могат да се използват за по-добро 
управление на социалното и бизнес-поведение, за създаването на 
доверие при отпускането на кредити и осъществяването на 
сделките, за формиране на лоялност, за усъвършенстване 
мениджмънта на доставките и продажбите и т.н.; 

• съпричастност – изисква от участниците в бизнес-отношенията да 
анализират конкретните ситуации от гледна точка на другите субекти 
в тези отношения, да се опитат да разберат проблемите, 
потребностите, интересите и целите на тези субекти, да възприемат 
и други възможни алтернативи и гледни точки. Това създава 
предпоставки за установяване и поддържане на позитивни 
взаимоотношения между обвързаните с дългосрочни връзки пазарни 
субекти; 

                                                           
7 Yau, O. et all. Is relationship marketing for everyone? – European Journal of Marketing, 2000, Vol. 34, 
N9/10, p. 1113-1114. 
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• реципрочност – изисква оказването на услуги и предоставянето на 
привилегии, които ще бъдат върнати по-късно във времето. Подобно 
поведение води до редуциране на двустранната неопределеност, до 
взаимна зависимост, взаимна полза и еквивалентност при 
размяната на полезност и ресурси. Понякога този процес се 
определя като „социологически дуализъм” или „взаимно задължение 
за връщане на дълга”, но в крайна сметка реципрочността е 
индикатор за коопериране в най-различна форма; 

• доверие – изисква съзнателно убеждение и вяра в 
добронамереността на стремежите и целите на другите участници в 
бизнес-отношенията. В контекста на маркетинга на 
взаимоотношенията това означава в каква степен всеки участник в 
обменните процеси може да се интегрира в общите цели и действия, 
предложени от другите пазарни субекти. Може да се твърди, че това 
е ключовият компонент на маркетинга на взаимоотношенията, който 
заедно с посочените по-горе три елемента предизвиква 
необходимостта от сътрудничество, комуникация, договаряне и 
коопериране при достигането на общите цели. Колкото по-висока е 
степента на доверие, толкова по-голяма е вероятността за 
поддържане на дългосрочни взаимоотношения.  

Като се изхожда от посочените четири компонента, маркетингът на 
взаимоотношенията може да се дефинира като създаване, поддържане 
и усъвършенстване на дългосрочни връзки и отношения между 
участниците в обменните процеси с цел осигуряването на печалба чрез 
постигането на общи цели и интереси. Следователно маркетингът на 
взаимоотношенията се разглежда като интерактивен социален процес на 
взаимодействие между всички участници в обменните пазарни процеси.  

Анализът на теоретичните основи на маркетинга на 
взаимоотношенията показва, че отделните негови аспекти притежават редица 
общи характерни черти: 1) маркетингът на взаимоотношенията е насочен към 
оптимизиране на обменните процеси чрез използване на мрежа от връзки и 
отношения; 2) усилията, свързани с достигането на тази цел, се правят от 
маркетолозите с оглед задоволяване потребностите на целевите 
потребители; 3) страните в обменните процеси са свързани от стремежа към 
получаване на полезност и печалба с помощта на пазарните транзакции и 
същевременно чрез обезпечаване на удовлетвореност, доверие, лоялност, 
ангажираност, отговорност и обвързаност; 4) подобна система от 
взаимоотношения изисква традиционният авторитарен вертикален контрол 
във връзка с добавянето на стойност да бъде заменен от формирането, 
поддържането и усъвършенстването на мрежа от връзки и отношенията 
между всички субекти в обменните процеси; 5) елементите на маркетинг-
микса трябва да са подходящо структурирани, за да доведат до добавяне на 
стойност, която диференцира и създава конкурентни предимства. Проблемът 
обаче е в това, че всички елементи на маркетинг-микса подлежат на копиране 
от страна на конкурентите. Единствено взаимоотношенията между субектите 
във веригата за добавяне на стойност са много трудни за имитация, тъй като 
този процес изисква много време, значителни ресурси, подходящи структурни 
промени и лични качества. 
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Кардиналните промени в обкръжаващата среда налагат фирмите да 
прилагат маркетинга на взаимоотношенията с оглед да придобият 
конкурентни предимства и да функционират по-ефективно. Транзакционният 
подход е необходимо, но вече недостатъчно условие за успешно достигане 
на поставените цели. Публикациите в маркетинговата литература през 
последните години дават основание да се твърди, че маркетингът на 
взаимоотношенията притежава позитивен ефект върху бизнеса и 
обществото. 

2. Гуанши – философия и основни принципи 

2.1. Същност и основни принципи на гуанши 

Академичните дискусии и приложните изследвания на маркетинга на 
взаимоотношенията са главно в контекста на западната култура. Трябва да 
се отбележи, че неговият еквивалент под наименованието гуанши 
съществува от дълбока древност в китайското общество, където за 
осъществяване на бизнеса предприемачите и мениджърите предпочитат да 
използват дългосрочни персонални връзки и взаимоотношения. 

Понятието гуанши придоби световна популярност като начин за 
изразяване на мрежа от дългосрочни връзки и отношения, но трябва да се 
подчертае, че то няма директен и буквален превод. Първата сричка на 
думата – „гуан”, означава врата, а нейното символно значение е „сплотявам в 
роднинска връзка” (в смисъла на разширено семейство). Метафорично 
казано, от вътрешната страна на вратата ти си един от нас, но от външната й 
страна си чужд и непознат. По тази причина понятието се използва за 
обозначаване поставянето на бариери пред тези, които са извън обхвата на 
„гуан”. Въпреки че терминът се използва на индивидуално равнище, тази 
концепция се прилага и по отношение на фирми, организации и дори 
държави. Втората сричка „ши” означава свързвам, обединявам и обикновено 
се използва за изразяване на формално-йерархичната структура на връзките 
и отношенията. Независимо от това, че „ши” се прилага предимно към 
отделните личности, неговото смислово значение се разширява към фирмите 
и институциите като синоним на поддържането на дългосрочни връзки и 
отношения.  

Следователно понятието гуанши се използва за обозначаване на 
мрежа от лични връзки и взаимоотношения, основани върху общи 
интереси и ползи в рамките на определен социален контекст. Тази 
специфична мрежа от неформални отношения обвързва участниците в 
обменните процеси и се изгражда с голямо умение, творчество, активност, 
гъвкавост, проницателност и в редица случаи граничи с изкуството.  

Гуанши осигурява определени предимства в бизнеса и обществото 
чрез използване на лични неформални връзки и взаимоотношения. На пръв 
поглед изглежда, че тази концепция се проявява само на индивидуално 
равнище, но трябва да е пределно ясно, че подобна мрежа от 
взаимоотношения е абсолютно необходима за осъществяване на бизнеса в 
тази част от света. Основните принципи на гуанши се коренят дълбоко в 
китайската традиция и култура и могат да се диференцират и характеризират 
по следния начин: обвързаност, реципрочност, доверие, съпричастност, 
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прехвърляемост на задълженията, неосезаемост, прагматичност и 
персоналност. 

Специфична характерна черта на китайското общество и бизнес е, че 
достигането на желаните цели се осъществява преди всичко въз основа на 
взаимната обвързаност и взаимните задължения. Могат да се разграничат 
три типа взаимоотношения с подобен характер, които не се изключват 
взаимно, а изразяват концентрични кръгове от лични и социални контакти: 

• експресивни, които се основават върху кръвната връзка между 
индивидите. Те са непрекъснати, стабилни, много силни и отразяват 
общи потребности. Подобен вид връзки са персонализирани, 
емоционални, фиксирани и ограничени в рамката на семейството в 
тесен или широк аспект; 

• инструментални, които са целенасочени, утилитарни и основани 
върху еквивалентността. Те са нестабилни и временни и намират 
приложение в транзакционния маркетинг в областта на покупко-
продажбите и максимизиране на печалбата; 

• комбинирани, които заемат място между посочените два вида, а 
тяхното изучаване е полезно, защото отразяват близки отношения 
между несвързани кръвно субекти.8 

Като мрежа от връзки и отношения гуанши притежава както 
персонален, така и социален компонент. В качеството си на специфичен 
културен феномен гуанши изразява третия път между много близките и 
експресивни връзки в рамките на разширеното семейство, които се основават 
върху потребностите, и много широките и неопределени инструментални 
отношения с несвързани в роднинска връзка индивиди, обединени от 
еквивалентните транзакционни процеси. 

Колкото връзката е по-близка, толкова по-ефективни са 
взаимоотношенията – оттук се обяснява и обстоятелството, че семейните 
фирми са най-разпространената форма за бизнес в Китай. Това не означава, 
че всички, които са извън посочените групи, нямат шанс да изградят система 
от подходящи връзки и отношения. Съвместните действия също могат да 
играят ролята на свързващ елемент при формирането на подобна система 
(общи бизнес-цели, създаване на нови продукти, проверка на качеството, 
размяна на технологии, система за доставка и др.). С други думи, мрежата от 
връзки и отношения е продължение и разширяване на кръвната обвързаност 
към социална и икономическа обвързаност. 

Една от най-важните характерни черти на гуанши е реципрочното 
задължение за неопределен период за взаимно оказване на услуги с цел 
запазването и повишаването на социалния статус и репутацията на 
участниците в съответната мрежа от връзки и взаимоотношения. 
Реципрочността е в основата на социалните отношения и се проявява преди 
всичко на индивидуално равнище. Реципрочните действия се разглеждат 
като причинно-следствени връзки, като социална инвестиция с определена 
възвръщаемост. Връщането на услугата е морално задължение и се третира 
като елемент на доверието. Този, който не спазва задължението за връщане 

                                                           
8 Lee, D.J., J.H. Rae, Y.H. Wong. A model of close business relationships in China (guanxi). – 
European Journal of Marketing, 2001, Vol. 35, N1/2, p.52-54. 
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на услугата, загубва чест, достойнство и уважение, разглежда се като човек, 
на когото не може да се вярва и е неподходящ за социални контакти. Това е 
социален капитал, функциониращ чрез междуличностния обмен. 
Задължението за връщане на услугата може да има позитивни или негативни 
измерения, като във втория случай последиците са много сериозни, 
независимо че никой не реагира емоционално заради неблагоприятното 
отношение към него. 

Съществува различие между западното и източното разбиране за 
реципрочност и време за връщане на услугата. В западните общества се 
очаква краткосрочна и симетрична реципрочност, докато в източните страни 
тя се разглежда като дългосрочна и несиметрична. Размяната на услуги 
осигурява протекция и обикновено е в интерес на по-слабата страна в 
отношенията. На индивидуално равнище гуанши свързва две лица, 
обикновено с различен социален статус и йерархичен ранг, така че 
партньорът в по-слаба позиция може да поиска специална услуга, срещу 
която той може да не е в състояние да отговори точно реципрочно. Услугата 
се връща, когато това е полезно за двете страни или по желание на нейния 
получател. Нещо повече, незабавното връщане на услугата в същия размер и 
обхват може да доведе до прекъсване на отношенията, тъй като след този 
момент страните вече не се чувстват обвързани помежду си. Поддържането 
на дългосрочни отношения изисква наличието на взаимно задължение за 
връщане на услугите. 

Полезността от взаимната размяна на услуги също трябва да се 
интерпретира по подходящ начин. Тези, които дават нещо, невинаги имат 
конкретна цел в настоящия момент, а по-скоро желаят да установят добри 
взаимоотношения в дългосрочен план. Разменяните ценности между 
страните в отношенията трябва да са еквивалентни, но симетричността не е 
задължително условие. Обикновено стойността на предоставените подаръци 
или услуги не остава постоянна, а непрекъснато се увеличава. Точната 
еквивалентност на взаимната размяна се приема като акт на неуважение и 
израз на психологически дисбаланс. Нарастващата стойност на разменяните 
ценности задължава в по-голяма степен и предизвиква стабилни и 
дългосрочни социални и бизнес-взаимоотношения. 

Друг основен принцип на гуанши е доверието, което има морални 
измерения и съдържа елемент на реципрочност. Тъй като връщането на 
услугата не е краткосрочен, а дългосрочен ангажимент, доверието е 
необходимо, за да се осигури адекватно поведение, сигурност и стабилност в 
отношенията. Колкото по-високо е равнището на доверие между страните, 
толкова по-голяма е вероятността от дългосрочно съществуване на 
взаимоотношенията. 

Китайското общество има кланова структура, в чийто център е 
семейството и най-близките роднини. Общо правило при обменните процеси 
в рамките на тези ограничени роднински връзки е абсолютното задължение 
за безусловна защита и взаимопомощ. Лоялността и доверието към 
членовете на разширеното семейство не подлежат на дискусии или 
съмнение. Неспазването на това желязно правило води до загубване на 
репутация, престиж и уважение. Доверието вътре в границите на роднинските 
връзки е в противовес на дълбокото недоверие към всички, които са извън 
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тези граници и с които се поддържат неутрални отношения. Това донякъде 
обяснява неразвитите пазарни структури в някои от азиатските страни, което 
прави обменните процеси неопределени и скъпи, тъй като е необходимо 
предварително да се създаде някаква форма на доверие между страните.  

Съпричастността в контекста на гуанши отношенията означава 
способност да се разбират целите, проблемите и желанията на другата 
страна в тези отношения. На културно равнище това означава ситуацията да 
се преценява и анализира и от гледната точка на останалите участници в нея, 
независимо че в настоящия момент може да няма съвпадение в мненията 
или позициите. Подобен подход има особено значение при воденето на 
преговори и е много присъщ за китайците, които не обичат да изразяват 
своите мнения и предпочитания. Те очакват останалите да приемат техните 
потребности, желания и чувства, без да се налага да ги изразяват и 
обясняват. 

Този стил на комуникация премества центъра на тежестта към 
получателя, докато западният начин на общуване е концентриран върху 
източника на посланието. Развитието на съпричастността спомага 
различните ситуации да се интерпретират и от друг аспект, което е от 
съществено значение за по-доброто анализиране и прогнозиране на 
потребностите и поведението. Освен това съпричастността води до по-
доброто разбиране на позициите, опознаване на силните и слаби страни на 
страните, придобиване на представа за личността на преговарящите и т.н.  

Гуанши надхвърля взаимоотношенията между две страни и се 
разширява, като включва други участници в социална мрежа от връзки и 
взаимодействия. Това означава, че гуанши може да се прехвърля. Ако 
лицето А има гуанши връзки с лицето В, а В е приятел с С, тогава В може да 
представи или да препоръча А на С, или обратно. Контактът между А и С по 
друг начин е невъзможен. От тази гледна точка, много малка е вероятността 
да се отговори на бизнес-кореспонденцията, преди да се е осъществил 
директният личен контакт. Успехът на подобна прехвърляемост зависи от 
това доколко удовлетворен се чувства В от своите отношения с А и С. 
Прехвърляемостта на отношенията има и друго измерение – ако А дължи 
услуга на В, а В дължи услуга на С, то А може да се издължи към В, като 
окаже услуга на С. Освен това връзките с по-висшите в йерархията се 
разширяват и към техните подчинени, но не и обратното. От гледна точка на 
мрежовите взаимоотношения по-високото място в социалната или бизнес-
йерархия играе решаваща роля при тяхното осъществяване. 

Системата от персонални връзки гуанши притежава неосезаем и 
нематериален характер. Мрежовите структури от отношения се създават с 
оглед взаимна размяна на услуги и се поддържат в дългосрочен период чрез 
негласни и неафиширани споразумения между отделните участници. Лицата, 
обвързани в гуанши взаимоотношения, общуват помежду си с помощта на 
неписан и неявен код на реципрочност и еквивалентност. Неспазването на 
ангажиментите в тази насока се отразява много сериозно върху социалната 
репутация и води до загубването на престиж, уважение и достойнство. 

Съществена характеристика на гуанши е, че в основата на тази 
концепция са прагматичните, а не толкова емоционалните мотиви и 
компоненти, тъй като свързва двете страни в отношенията посредством 
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размяната на услуги, а не на чувства и емоции. Целта не е да се създадат 
приятели, макар че това е препоръчително. Връзките, които вече не са 
полезни по една или друга причина, бързо и лесно се прекъсват. 

Гуанши са изцяло персонални отношения, т.е. мрежата от връзки се 
изгражда от отделни индивиди, а не между фирми, организации или 
институции. Ако дадена личност се премести от дадена фирма, то и връзките 
се преместват заедно с нея. Връзките между фирмите, които са формирани и 
поддържани чрез индивидуални отношения, се прекъсват. С други думи, 
гуанши не притежава групово смислово значение, а това са изцяло 
индивидуални връзки и отношения. През последните години в Китай се 
стимулира персоналът, който използва своите лични връзки за постигане на 
фирмените цели. 

Анализът на разгледаните принципи дава възможност да се откроят 
основните предимства на гуанши: 

1) улеснява пазарните транзакции чрез осигуряване на достъп до 
ресурси, информация, тенденции в държавната политика и възможностите за 
бизнес; 

2) осигурява преференциално отношение при бизнес-отношенията, 
сключването на договори или изпълнението на държавни поръчки; 

3) с помощта на придобитата информация партньорите в бизнес 
сделките редуцират неопределеността и риска; 

4) води до повишаване на икономическата ефективност, спестяване на 
време и усилия и представлява превантивна защита срещу потенциални и 
настоящи конкуренти; 

5) осигурява повишаване на личния и фирмения имидж, подобряване 
на логистичните процеси, увеличаване на продажбите, ускоряване на 
паричните потоци и т.н.; 

6) при липса на добре действаща правна система принадлежността към 
определена мрежа от връзки и отношения е икономически по-изгодна за 
осъществяване на транзакциите в сравнение с формалното сключване на 
бизнес-договори; 

7) когато са налице многообразни и сложни изисквания при издаването 
на лицензи, разрешителни, регистрации и т.н., това създава условия за 
корупционно поведение, което може да бъде преодоляно с помощта на 
подходящо изградена и поддържана мрежа от взаимоотношения. 

Казано по-обобщено гуанши повишава ефективността на бизнеса и се 
използва като стратегия за защита и сигурност срещу конкуренцията в 
условията на неопределена пазарна среда и неефективна институционална 
система. 

Гуанши притежава и редица негативни страни за тези, които не са 
част от съответната социална мрежа и изпитват сериозни затруднения при 
сблъсъка с нея. В подобна ситуация е много трудно да се идентифицира 
този, който действително взема решенията. Освен това се изразходват много 
време и ресурси за изграждане на гуанши, преди да са започнали бизнес-
процесите. От своя страна другият партньор полага същите усилия. В 
резултат осъществяването на бизнеса се забавя и оскъпява. Корпоративните 
стратегии и конкурентните предимства на „аутсайдерите” могат да се окажат 
неефективни при бизнес, основан върху гуанши, тъй като другата страна по 
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сделката може да взема решения в светлината на своята необходимост да 
върне на реципрочна основа определена услуга, вместо да се съобразява с 
икономическите параметри и резултати. Освен това подобно поведение би 
могло да се асоциира с корупция, чието негативно влияние може да се 
неутрализира чрез развитие на свободната пазарна икономика, 
предприемане на правни антикорупционни мерки, засилване на контрола и 
технологично усъвършенстване на информационните системи. Следователно 
при гуанши способностите на индивидите за ефективно осъществяване на 
бизнес-операциите отстъпват на заден план за сметка на принадлежността 
към определена система от връзки и взаимоотношения. Това намалява 
икономическата ефективност, поради което в съвременния китайски бизнес 
подобен подход във все по-голяма степен се съчетава и дори измества от 
рационалното икономическо поведение от западен тип. 

В заключение трябва да се отбележи, че гуанши не е чисто китайски 
феномен, а прониква в бизнес-културата на редица други азиатски страни, 
както и в някои държави от Източна Европа, където близките отношения с 
носителите на политическа, икономическа, военна или бюрократична власт са 
от особена важност. Понякога използването на лични връзки е единственият 
начин за оцеляване и развитие на бизнеса в неопределена обкръжаваща 
среда. Въпреки че през последните години китайската икономика се отвори 
към свободната инициатива и предприемачеството, достъпът до китайския 
пазар все още се определя не толкова от договорите и търговското право, 
колкото от наличието на добри лични връзки и взаимоотношения. 

 
2.2. Социално-етична философия на гуанши 

Сложната мрежа от гуанши отношения намира приложение както на 
индивидуално, така и на социално-обществено равнище. Интересът към този 
феномен се засили особено много след децентрализацията и приватизацията 
в китайската икономика. Социалните корени на гуанши обаче могат да се 
открият дълбоко в историята на китайската култура. Традиционната 
конфуцианска философия предполага формирането на мрежа от морални 
кодове, които могат да бъдат манипулирани от политическите лидери с цел 
постигането на социална хармония, докато модерната практика на гуанши се 
опитва да ги използва за достигане на стратегически бизнес-цели. 

Дефинираните от конфуцианската философия социални правила, 
ценности и йерархични структури предопределят функционирането на 
китайското общество като система от кланови мрежи. Тази система може да 
се опише чрез съвкупност от концентрични кръгове, в чийто център са 
членовете на семейството, към които се присъединяват роднини, приятели, 
съученици, съседи и други участници в мрежата от взаимоотношения, 
разположени по периферията на концентричните кръгове в зависимост от 
отдалечеността на връзката и степента на доверие. Във връзка с това се 
правят значителни усилия, за да се поддържа и разширява тази мрежова 
концентрична структура. Когато ситуацията налага (например, когато 
управлението на даден бизнес надхвърля индивидуалния капацитет на 
определен участник в мрежата), цялата структура на гуанши се мобилизира, 
за да повлияе върху решението на дадена личност с ключова позиция с цел 
да се постигнат желаните резултати. 
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Като социална философия конфуцианството акцентира върху стремежа 
да се установи такава социална йерархия, която е в състояние да 
хармонизира обществото. В основата на тази философия е идеята, че човек 
съществува главно чрез системата от отношения с други по-близко или по-
далечно свързани индивиди. Тези отношения са два вида: предопределени и 
целенасочени. При първия вид очакваното поведение се детерминира от 
статуса и отговорностите в рамките на предопределената група (семейство). 
Индивидуалните стремежи и желания в този случай нямат особено значение. 
Но в много взаимоотношения извън рамките на семейството отделната 
личност играе много активна роля при формирането на вида и характера на 
разменните процеси. Това са целенасочено формирани отношения, в които 
индивидът самостоятелно определя своето място в границите на 
създадената мрежа от връзки. Двойствената роля на отделната личност – 
като пасивен изпълнител на предопределените отношения и като инициатор 
на целенасочени отношения, може да усложни значително взаимодействията 
в мрежата от връзки гуанши. 

В социалния живот на китайското общество особено важно място се 
отделя на честта и достойнството. Идеята за отстояването на собствения 
престиж и статус, като същевременно се запазва достойнството на другите, е 
ключов компонент в развитието на гуанши. Честта, достойнството, 
уважението и престижът са неосезаема форма на социален капитал, който в 
много случаи се определя от йерархическата позиция и материалното 
богатство на дадена личност. Тези социални характеристики на личността са 
мощен лост за успешно разширяване и манипулиране на гуанши 
отношенията, в които и от двете страни се изисква внимателно обмисляне на 
редица неписани и неизказани правила. Неспазването и нарушаването на 
тези правила може сериозно да навреди на репутацията и социалните 
позиции. 

Сред изследователите липсва консенсус относно етичните аспекти на 
гуанши. Една част от тях изразяват мнението, че гуанши съответства на 
етичните обществени норми, тъй като генерира доверие и взаимна 
зависимост между страните при воденето на преговори и осъществяването 
на бизнеса.9 За други учени гуанши е неетична бизнес-практика и почти не се 
отличава от корупцията. Техните проучвания показват, че разходите на 
мениджърите за създаване и поддържане на мрежа от връзки и отношения от 
полза за бизнеса представляват 3-5% от разходите за дейността и се 
включват в цената на продуктите.10

В основата на различията в мненията е проблемът за етичния 
релативизъм, т.е. идеята, че след като не съществуват универсални морални 
стандарти, етичността на всяко действие се преценява в зависимост от 
конкретната ситуация и специфичните обстоятелства. Гуанши се основава 
върху древни принципи, които са не по-малко етични от тези на западната 
обществена система. Много важно е да се направи тънката разлика между 
етичен релативизъм и морален плурализъм, който допуска съществуването 
                                                           
9 Brunner, J. et all. The role of guanxi in negotiations in the pacific basin. – Journal of global marketing, 
1989, Vol. 3, N2, p. 7-23. 
10 Leung, T., Y. Wong. The ethics and positioning of guanxi in China. – Marketing Intelligence & 
Planning, 2001, Vol. 19, N 1, p. 55. 
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на различни етични форми и проявления около ядрото от основни 
императивни морални принципи. 

Обикновено гуанши се атакува от позицията на универсалните морални 
принципи на протестантската етика. Смята се, че ако дадена сделка е 
осъществена с помощта на връзки и отношения, то това нарушава основното 
правило за равните възможности и честната игра. Въпросът е в това, че 
подобен етичен подход има общ и неличен характер. Китайската култура 
използва по-различни етични принципи, основани върху философията на 
Конфуций, които са специфични и персонализирани. С други думи, ще бъде 
неправилно да се твърди, че система, която не е базирана върху 
универсалните морални принципи, е по необходимост неетична. Мрежата от 
гуанши отношения е форма на стратегическо обвързване между индивидите, 
чрез което се осигурява стабилност, сигурност, достъп до ресурси и 
информация, редуциране на риска и ефективност на дейността за дълъг 
период. Вместо да се концентрират върху всяка отделна сделка, членовете 
на гуанши системата се насочват към дългосрочните взаимоотношения. 

Специално трябва да се подчертае разликата между гуанши и подкупа 
като корупционна практика. Основното различие е в това, че гуанши означава 
изграждане на връзки и взаимоотношения, докато подкупът е просто 
забранена от закона дейност. На второ място, при подкупите основна роля 
играе претеглянето на ползите и загубите, докато при гуанши това има много 
малко значение. Трето, задълженията при гуанши са дългосрочни, докато 
подкупът има моментни и конкретни цели. Четвърто, гуанши съдържа редица 
емоционални компоненти, които не са характерни за подкупите. Независимо 
от тези различия гуанши в редица случаи може да се интерпретира като 
корупционна практика и да се подложат на съмнение неговите морално-
етични принципи.11  

Западната правна система и по-специално класическото търговско 
право се основава върху дискретните транзакции с ясно изразени начало и 
край. Страните в договорните отношения се разглеждат като независими 
субекти, всички права и задължения се формализират писмено, а 
изключенията се описват много внимателно. В центъра на китайската етична 
система са човешките взаимоотношения, а също респектът и уважението към 
другите, които принадлежат към гуанши мрежата. Ако разглеждаме 
етичността като полезност и хармония в рамките на определена група хора, 
може да се окаже, че от гледна точка на китайската култура и традиция в 
подобен подход няма нищо неетично. Гуанши не е корупционна практика, а 
просто друга по-различна етична система за функциониране на бизнеса и 
обществото. Единствено в светлината на универсалните и императивните 
морални принципи гуанши може да се разглежда като неетична система, но 
това не е валидно за специфичните интерактивни предпоставки на източната 
философия. От тази гледна точка гуанши трябва да се оценява в зависимост 
от ползата, която допринася при съществуващите алтернативи. 

 

                                                           
11 Lovett, S., L. Simmons, R. Kali. Guanxi versus the market: ethics and efficiency. – Journal of 
International Business Studies, 1999, Vol. 30, N 2, p. 234. 
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2.3. Икономическа рационалност на гуанши 

В контекста на китайските условия, независимо че държавата създава 
огромен брой регулационни норми, икономическите цели много трудно могат 
да бъдат постигнати без използването на мрежа от лични връзки и 
отношения. От тази гледна точка гуанши е много полезен инструмент в 
непосилната борба с бюрокрацията. Вместо да зависят от абстрактните 
правни норми, китайците по традиция предпочитат да разчитат на своите 
лични контакти с тези, от които зависи решаването на даден проблем. 
Практическо следствие от подобно поведение е, че личните отношения и 
лоялността много често са по-важни от юридическите стандарти и 
организационните връзки. С други думи, докато бюрокрацията възпрепятства 
реалния бизнес, то гуанши го подпомага и стимулира. Освен това гуанши 
компенсира недостатъците на бюрократичната машина, като създава 
предпоставки и условия за достигане на целите чрез активиране на личните 
връзки. Формирането, поддържането, развитието и усъвършенстването на 
мрежата от лични взаимоотношения е форма на социално-икономическа 
инвестиция и една от най-важните задачи при осъществяването на бизнеса. 

Китайското общество се характеризира с висока степен на 
институционална неопределеност. В подобни условия се увеличават 
транзакционните разходи по сделките в реалния бизнес. Неопределената 
обкръжаваща среда принуждава фирмите да търсят алтернативни пътища за 
избягване на несигурността, като придават субективен характер на 
транзакциите. В резултат фирмите предпочитат да използват стратегии, 
основани върху гуанши, и изграждат неформализирани мрежови структури от 
лични връзки, за да могат да функционират ефективно. 

На организационно равнище, гуанши като неформална и непазарна 
форма на бизнес-отношения подпомага фирмите при решаването на 
проблемите, свързани с осигуряването на ресурси и икономически растеж, 
намалявайки бюрократичните разходи чрез субективизиране на 
икономическата активност. В този смисъл фирмените граници се размиват в 
тези множествени и многопластови отношения. Фирмите са въвлечени в 
обхватна мрежа от дейности, основани върху гуанши, чрез неформални 
контакти, доверие и размяна на услуги. По този начин фирмите по-добре 
координират своите действия, по-успешно си осигуряват необходимите 
ресурси и съвместен растеж. 

Друга важна причина, обуславяща необходимостта от използването на 
гуанши в бизнеса, е несъвършената пазарна информация в неопределената 
обкръжаваща среда. Информацията, получена чрез гуанши мрежите, е много 
ценна, достоверна, евтина и значима при вземането на решения в бизнеса. 
Гуанши отношенията осигуряват гъвкаво разпределение на ресурсите в 
обкръжаваща среда, доминирана от действията на бюрократичната държавна 
администрация. Чрез гуанши по-добре се осъществява и разпространението 
на информацията за най-новите технологични постижения. Например, ако 
даден партньор получи достъп до съвременна технология, той може много 
бързо да предаде тази информация на останалите участници в мрежата. В 
резултат на това по-ефективно се използват ресурсите и се предлагат по-
конкурентни продукти. 
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Характерът на икономическите трансформации в китайското общество 
също обуславя необходимостта от използването на бизнес-отношения от 
вида гуанши. Китайската икономика се характеризира с все още неразвити в 
оптимална степен пазарни структури, институционална нестабилност и 
несъвършени права върху собствеността, което прави пазарните обменни 
процеси неопределени и скъпи. В подобна ситуация рязко се увеличават 
транзакционните разходи, а бизнес-поведението се отличава с висока степен 
на опортюнизъм. Отсъствието на стабилна политическа структура, както и 
неразвитите пазари на факторите за производство, предизвикват 
изменчивост и непостоянност в обкръжаващата среда, което се отразява 
сериозно върху конкурентните стратегии на фирмите. При тези обстоятелства 
държавните фирми се опитват да намерят неформални пътища за успех, 
които се основават главно върху личните връзки в рамките на изградените 
мрежови отношения. Същевременно въпреки по-голямата оперативна 
автономност частните и кооперативните фирми изпитват значителни 
затруднения във връзка с достъпа до материалните и информационните 
ресурси и се надяват на държавна подкрепа. Добрите гуанши отношения 
играят ролята на заместител на държавната подкрепа при тези 
обстоятелства. 

Независимо че в резултат от икономическите реформи централните и 
местните органи на властта все повече губят своята диктуваща роля при 
контролирането на фирмените операции и управление, те все още запазват 
своят контрол върху разпределението на ресурсите, размера на 
инвестициите, отрасловата структура и банковите кредити. 
Административното въздействие все още играе значителна роля за 
икономическото развитие.12 Това предоставя на бюрокрацията от централно 
и местно равнище по-голяма власт при реализирането на проекти, 
финансиране на инициативи, изграждане на инфраструктура, дистрибуционно 
и промоционално подпомагане, получаване на държавни поръчки и т.н. 

Всички фирми са заинтересувани от изграждането на гуанши мрежи с 
бюрократичните структури в неопределена обкръжаваща среда, която се 
отличава с несъвършени правни норми и икономически принципи. Това се 
отнася с особена сила за чуждестранните мениджъри, които изпитват големи 
затруднения при навлизането и функционирането на китайския пазар. Тези 
бизнесмени се сблъскват с необходимостта да се адаптират към 
специфичния китайски пазар, чиято роля и значение в световната икономика 
нарастват значително през последните години, а се оказва, че обменните 
процеси на този пазар се осъществяват предимно с помощта на личните 
връзки и взаимоотношения. Персоналните контакти в рамките на гуанши 
мрежите увеличават значително техните шансове за оцеляване и развитие. 
Има всички основания да се твърди, че съвременният мениджмънт и 
маркетинг се движат с нарастваща скорост към подобен подход, 
доказателство за което е повишеният интерес към маркетинга на 
взаимоотношенията. 

                                                           
12 Luo, Y. Guanxi: principles, philosophies and implications. – Human systems management, 1997, Vol. 
16, Issue 1, p. 43-51. 
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От стратегическа гледна точка е интересно да се проследи значението 
на гуанши за развитието на маркетинга. През последните години 
фундаменталните принципи на гуанши бавно се трансформират, в резултат 
от което могат да се идентифицират няколко специфични промени в неговото 
структурно съдържание, отнасящи се до икономическия либерализъм, 
обслужването на потребителите, правовия ред, ролята на новите мениджъри, 
модификацията на маркетинг-микса и използването на информацията. 

Тъй като Китай се стреми към пазарна икономика, степента на 
държавна намеса ще намалява. Това ще редуцира необходимостта от 
поддържане на лични връзки с държавната администрация, партийния апарат 
и държавните фирми във връзка с получаването на разрешителни и лицензи, 
улесняване достъпа до ограничени ресурси и т.н., а все повече области ще 
бъдат обект на пазарния механизъм. От особена важност в това отношение 
ще бъде либерализирането на пазара на информация – един от основните 
съставни елементи на гуанши мрежата. 

Обслужването на потребителите във все по-голяма степен се основава 
върху принципите на съвременния мениджмънт, безпристрастността и 
обективността при оценката на постиженията и усилията. Тази система все 
още трудно си пробива път в реалния бизнес, но все пак очертава 
разделителната граница от политическата и административната власт и 
редуцира необходимостта от поддържането на връзки и взаимоотношения с 
нейните представители. 

В резултат от външен натиск, както и поради изискванията на 
динамично развиваща се икономика, Китай започва да прилага системата на 
търговското право и независимата съдебна власт. Това е съществена 
промяна – в сравнение с традиционната интерпретация на конфуцианската 
философия – към стриктно спазване на правните норми, което също ще 
редуцира необходимостта от създаването и поддържането на лични връзки, 
контакти и отношения.  

През последните години в китайската икономика навлизат млади 
мениджъри със степени по бизнес-администрация от западни университети, 
които работят много, потребяват рационално, имат време за своето 
семейство и за развлечения далеч от фирмените ограничения. Това 
намалява необходимостта от разширяване и задълбочаване на социалната 
обвързаност с фирмата. Тези мениджъри много повече разчитат на 
подходящата и точната информация, отколкото на личните контакти с 
индивидуален характер. 

Мрежата от лични връзки и отношения може съществено да 
модифицира елементите на маркетинг-микса. Управлението на продуктите и 
марките е много важно за всички пазари и съществуват различни пътища за 
неговото подобряване, като при гуанши това може да се осъществи само с 
няколко думи, казани от подходящия човек на съответното място в 
социалната йерархия. Добрите взаимоотношения могат да гарантират 
изглаждане на конфликтите и преодоляване на трудностите в каналите за 
реализация. В промоционалните дейности е важно да се акцентира върху 
обвързаността в рамките на разширеното семейство, а гуанши оказва 
влияние и върху достъпа до рекламния пазар, на който е много трудно да се 
осигури телевизионно време в праймтайма или да се наемат билбордове с 
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добро териториално разположение, ако не се поддържат добри връзки и 
отношения с локалните рекламни агенции и медийните оператори. В редица 
случаи цената има сравнително по-малка важност при избора на доставчик, 
тъй като страните са сигурни, че тя ще отразява тяхното взаимно желание да 
поддържат дългосрочни взаимоотношения. 

Споделянето на информация е резултат от взаимната обвързаност и 
доверието, а не е символ на тайно споразумение. Мениджърите периодично 
обменят най-новата информация за бизнеса и управлението, което е от обща 
полза. Това помага също да се изберат подходящи бизнес-партньори и да се 
разбере по-добре локалното потребителско поведение. Доверието, 
обвързаността и споделянето на информация увеличават шансовете за 
преодоляване на противоречията между преговарящите с помощта на 
съпричастността и реципрочността. 

В заключение трябва да се отбележи, че е необходимо маркетолозите 
да се опитат да формират, поддържат и усъвършенстват мрежата от 
дълготрайни неформални персонални връзки и взаимоотношения с всички 
участници в маркетинговите процеси. Това е трудна задача, като се има 
предвид доминиращата роля на традиционния западен подход към 
мениджмънта и маркетинга, който се фокусира върху дискретните транзакции 
и формалните договорни отношения между пазарните субекти във веригата 
за добавяне на стойност. 

3. Сравнителна характеристика между маркетинга на 
взаимоотношенията и гуанши 

Маркетингът на взаимоотношенията е израз на общите промени в 
икономиката в резултат от новите информационни технологии. Неговите цели 
са да редуцира транзакционните разходи, да усъвършенства маркетинговите 
процеси и да повиши удовлетвореността на потребителите. За постигането 
на тези цели маркетингът на взаимоотношенията се основава върху 
доверието, отговорността, взаимната обвързаност и изпълняване на 
ангажиментите. Това се осъществява чрез инвестиране в изграждането на 
мрежа от взаимоотношения с всички участници в пазарните транзакции, 
отдаване предпочитание на дългосрочните отношения и редуциране на риска 
посредством осигуряване на предсказуемо поведение на пазарните субекти. 
Тези характеристики, както вече беше отбелязано, са вътрешноприсъщи и на 
гуанши. Общите елементи между маркетинга на взаимоотношенията и 
гуанши могат да се обобщят в следните по-важни насоки: 1) страните в 
сделките имат дългосрочна перспектива; 2) фокусиране върху 
взаимоотношенията вместо върху отделните транзакции; 3) полагане на 
усилия за запазване на връзките; 4) разрешаване на конфликтите по 
хармоничен начин; 5) акцентиране върху мултидименсиалното 
сътрудничество вместо върху отделните транзакции и т.н. 

Обобщена представа за основните различия между характеристиките 
на маркетинга на взаимоотношенията и гуанши може да се придобие от табл. 
1. Тези характеристики се обуславят взаимно и се допълват – 
реципрочността изисква обвързаност, без съпричастност не е възможно да се 
прояви реципрочността, това повишава степента на доверие и т.н. 
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Таблица 1 
Сравнителна характеристика между маркетинга на взаимоотношенията и 

гуанши 
Основни 
характеристики 

Маркетинг на 
взаимоотношенията 

Гуанши 

Обвързаност • между фирмите и 
потребителите 

• икономически рационални 
мрежови структури 

• постигане на желаните 
цели 

• устойчивост 

• кръвна и социална връзка 
• социален капитал 
• социален контрол и бизнес-
поведение 

• трансферабелност 
 

Реципрочност • взаимна размяна в кратък 
срок 

• конкретна цел 
• еквивалентност 

• размяна, когато страните имат 
необходимост и полза 

• без конкретна цел 
• нарастваща стойност 

Доверие • хора с доказана почтеност 
и лоялност 

• норми на търговското 
право 

• първо транзакции, след 
това взаимоотношения 

• системни контакти 

• семейството или членове на 
затворена група 

• социално-етични норми 
• първо доверие, след това 
транзакции 

• персонални контакти 

Съпричастност • ориентация към източника • ориентация към получателя 
Таблицата е разширена и допълнена от автора по: Yau, O. et all. Relationship Marketing: the 
Chinese Way. – Business Horizons, 2000, January-February, p. 20. 

 
Mаркетингът на взаимоотношенията акцентира върху преместването на 

фокуса от продуктите и фирмите като обект на анализ към хората и 
процесите. Фундаменталният обект са бизнес-взаимодействията между 
пазарните субекти, а социалният прогрес е следствие от отношенията между 
бизнес-мрежите. Тук проличава една от основните разлики с гуанши като 
социална мрежа от връзки и взаимоотношения, която подпомага и стимулира 
бизнеса. С други думи, от гледна точка на маркетинга на взаимоотношенията 
бизнес-отношенията водят до социални процеси, докато от гледна точка на 
гуанши е точно обратното – социалните връзки и отношения са предпоставки 
за осъществяване на бизнес-отношения. 

В светлината на маркетинга на взаимоотношенията може да се 
поддържа схващането, че отношенията се създават не само от хората в 
организациите, но също и от символните характеристики на марките и 
имиджа. Гуанши се ограничава до социалните връзки, които не могат да се 
създадат от марката поради своя персонален характер. В този смисъл може 
да се твърди, че името на семейството играе ролята на марка, но за разлика 
от нея не може да съществува независимо от членовете на семейството. 

Гуанши притежава кумулативен ефект – с нарастване броя на връзките 
се увеличават и възможностите за формиране на нови взаимоотношения. 
Често разширяването на мрежа се осъществява с помощта на подходящи 
посредници или взаимна размяна на услуги, която е на реципрочна основа, 
но в повечето случаи не изисква незабавна ответна реакция. Обвързаността 
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и реципрочността създават условия за доверие и дългосрочни 
взаимоотношения.  

Следователно взаимоотношенията при гуанши са социални, 
персонални и включват редица емоционални елементи, докато при 
маркетинга на взаимоотношенията те са икономически, неличностни и 
рационални. Освен това взаимоотношенията при гуанши са 
вътрешноприсъщи, безусловно възприемани, категорично защитавани и 
надхвърлят реципрочната размяна на услуги и взаимната протекция. В 
основата на тези отношения са моралът и социалните норми, а главните 
мотиви за тяхното изграждане и поддържане са честта, достойнството, 
репутацията, социалният престиж и статус. При маркетинга на 
взаимоотношенията очакванията на страните в пазарните сделки са ясно 
формулирани и регламентирани от правните норми и правила, а основен 
мотив за тяхното съществуване и развитие е икономическата рационалност и 
полезност. 

Изграждането на мрежови структури е критичен фактор за 
корпоративен успех в съвременния бизнес и поради тази причина в 
литературата, посветена на мениджмънта и маркетинга от западен тип, се 
забелязва нарастващо внимание върху проблемите на управлението на 
отношенията като важен аспект на стратегическото поведение и върху 
мрежовата парадигма като средство за по-добро разбиране на отношенията 
при производството, дистрибуцията и потреблението на продуктите. В 
маркетинга на взаимоотношенията изграждането на бизнес-мрежи се 
разглежда като икономически рационално решение, осигуряващо конкурентни 
предимства и навлизане на нови пазари. Подобен подход изисква 
предефиниране на бизнеса като управление на процеси и предлагане 
решения на потребителите, както и преосмисляне ролята на интегрирания 
мениджмънт. Гуанши със своите специфични характеристики също се 
основава върху посочените характеристики, но има значително по-
ограничена роля – да улесни достъпа до ресурси, информация, възможности 
за бизнес, продуктови или регионални пазари. 

Маркетингът на взаимоотношенията и гуанши разглеждат формирането 
и развитието на отношения не като спорадично явление с краткосрочни цели, 
свързани с конкретна сделка, а като дългосрочни връзки, изискващи 
активност и реципрочност от всички участници в мрежата. Но при гуанши 
отношенията нямат комерсиален, а социален характер, който изисква 
поемане на взаимни ангажименти, запазване на достойнството и социалния 
статус. Тези характеристики правят от гуанши социален капитал. Мрежовите 
отношения от западен тип се асоциират с чисто комерсиални междуфирмени 
връзки, докато гуанши е инвестиране в персонални отношения, които могат 
потенциално да бъдат използвани. 

Когато създават и развиват мрежите от отношения, западните 
компании се опитват да въвлекат партньорите в своя пазар (пазарна 
ангажираност) или в кръга на своите потребители  (потребителска 
ангажираност), възприемайки адаптивността и дистанцията на тези 
партньори. Фирмите, които принадлежат към гуанши мрежа, обръщат най-
голямо внимание на дългосрочната ангажираност на партньорската фирма и 
по-специално на ключовите мениджъри със съответния статус и се опитват 
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да я осигурят по всички възможни начини, въпреки че приносът на фирмите 
за развитието на отношенията може да не е еднакъв. 

Гуанши е строго персонална, а не фирмена система от връзки. 
Западните компании фокусират върху организационната ангажираност при 
осъществяването на бизнес-процесите, докато гуанши акцентира 
изключително върху формирането и развитието на лични контакти и връзки. 
Когато персоналните отношения се използват за достигане на фирмените 
цели, тогава гуанши придобива значение на организационно равнище. Ако 
стремежът е да се установят добри отношения с друга фирма, то е 
необходимо първо да се изградят подходящи лични контакти с нейните 
ключови мениджъри. Подобен подход подчертава особено бизнес-поведение 
– китайските фирми най-напред изграждат връзки и отношения и ако те са 
успешни, се осъществяват бизнес-транзакциите, докато западният бизнес 
стартира с транзакциите и ако те са успешни, тогава се формират връзки, 
контакти и взаимоотношения. 

И при маркетинга на взаимоотношенията, и при гуанши централно 
място заемат обменът и изпълнението на ангажиментите, както и развитието 
на взаимно доверие. Но съдържанието на поетите обещания, времевата 
рамка за тяхното изпълнение и важността на доверието се различават 
съществено. При маркетинга на взаимоотношенията ангажиментите и 
обещанията имат икономически характер и се отнасят до стоки, услуги, 
размяна на информация, финансови решения и т.н., като в редица случаи 
дори е възможно да се измери и оцени равнището на удовлетвореност от 
тяхното изпълнение. Фундаменталният социален характер на гуанши изисква 
да се преминат границите на икономическото съдържание и да се включат 
реципрочна размяна на лични услуги, взаимна протекция, запазването на 
честта, достойнството и социалния статус. При маркетинга на 
взаимоотношенията обещанията и ангажиментите имат дефиниран краен 
срок за изпълнение. Разбира се, съществува възможност за поддържане на 
взаимоотношенията за дълъг период, но в крайна сметка те се оценяват в 
дискретни измерители. При гуанши личните услуги създават задължение за 
реципрочното им връщане някога във времето, без да се очаква това да се 
осъществи в същия вид и формат. 

Важността на доверието в гуанши се предопределя от културни и 
структурни причини. Азиатската култура се основава върху съвместната 
дейност, а не върху конкуренцията. Доверието не е просто допълнение към 
сключените договори, а в повечето случаи ги замества като предпочитана 
форма за функциониране на бизнеса. Загубването на доверието означава не 
само прекъсване на връзките между двете страни, но предизвиква социални 
санкции, засягащи личните и бизнес-отношенията в цялата мрежа. 
Отношенията се прекъсват трудно, но веднъж прекъснати, е много мъчно да 
бъдат отново изградени. 

Пазарните процеси зависят в голяма степен от скъпата и относително 
стационарна правна система при осъществяването на обменните сделки и 
бизнес-контактите. Търговското право в Китай по традиция няма съществено 
влияние върху бизнеса, частично поради това, че китайците предпочитат 
несистематизираната и конфиденциалната информация. В подобни условия 
хората и организациите стават част от сделката, ако въобще има такава. По 
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тази причина много по-важни в бизнес-отношенията са репутацията и 
доверието, отколкото юридическите норми и предписания. 

Системата на търговското право и гуанши се допълват – увеличаване 
влиянието на едното води до редуциране влиянието на другото. В западния 
свят търговското право има приоритет, докато усилията на китайската 
администрация да въвежда правните норми в бизнеса все още отстъпват по 
степен на важност на използването на персонални връзки и отношения, 
характерни за гуанши. С други думи, изграждането на дългосрочни връзки и 
взаимоотношения е по-ценно от извършването на транзакции на всяка цена. 

Подходите към формирането на ефективни взаимоотношения тръгват 
от две съвсем различни отправни точки. Западните мениджъри стартират със 
сключването на стандартен договор, който се адаптира към специфичните 
условия и след това се подписва ревизираната версия, като се спазват 
принципите на търговското право. Китайските мениджъри разглеждат 
подписването на писмен договор като желателна, но не и абсолютно 
необходима част от бизнеса – то има формален характер, докато истинските 
задължения произтичат от връзките и отношенията. Навлизането на западния 
мениджърски стил на управление в Китай през последните години ерозира, 
но не премахва доминиращите позиции и водещата роля на личните връзки и 
контакти в бизнеса. 

Китайското общество се характеризира със силна бюрократична 
система, в която административните процеси са недобре дефинирани, а 
решенията се вземат от много на брой и различни по характер 
правителствени органи и учреждения. В много случаи единственият начин да 
се осъществи бизнес-сделка в рамките на определен времеви период е да се 
заобиколи формално-бюрократичната система от разрешителни, лицензи, 
регистрации и т.н. Подобно поведение съдържа в известен смисъл елементи 
на нарушаването на законите. Независимо от това е много важно да се 
формира взаимно доверие между участниците в бизнес-отношенията. То 
спомага за редуциране на транзакционните разходи и намалява вероятността 
за опортюнистично поведение. 

В заключение трябва да се отбележи, че гуанши осигурява обвързаност 
и доверие между страните в обмена чрез взаимно оказване на лични услуги 
на реципрочна основа. За разлика от целенасоченото и рационалното 
изграждане на връзките в маркетинга на взаимоотношенията гуанши 
произтича от източници, които не са свързани с бизнеса, но оказват влияние 
върху него. В маркетинга на взаимоотношенията доверието и взаимната 
обвързаност се култивират, докато основните принципи на гуанши са 
предопрелени от конфуцианската философия, както и от мястото на 
личността в социалните структури. При гуанши връзките са персонални, 
докато при маркетинга на взаимоотношенията са организационни или 
групови. Оттук произтича голямата роля на личната лоялност в сравнение с 
юридическите форми или институционалната принадлежност. От тази гледна 
точка гуанши се определя като персонални връзки, които улесняват обмена 
при пазарните транзакции върху основата на взаимната полезност. 

Маркетингът на взаимоотношенията има много по-широка перспектива 
от гуанши. Той разглежда бизнес-операциите не само чрез изграждане и 
поддържане на персонални връзки и взаимоотношения, но и от гледната 
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точка на хармонизацията на всички маркетингови действия и процеси в 
цялата верига за добавяне на стойност. Докато гуанши намира израз на 
персонално равнище, маркетингът на взаимоотношенията се проявява на 
институционално организационно равнище. Философията на маркетинга на 
взаимоотношенията остава валидна независимо от личните контакти между 
персонала на междуфирмено равнище. 

Възможностите на гуанши да формира стабилни и дългосрочни бизнес-
отношения между фирмите трябва да се разглеждат като рисковани и 
ограничени. Трябва да се има предвид, че дори гуанши да осигурява 
конкурентни предимства, това не може да отстрани пазарната конкуренция. 
Гуанши може да има и негативен ефект върху бизнеса при положение, че 
партньорът със силни позиции по една или друга причина загуби своята 
власт, сила и влияние. 

Изкуството на маркетинга е да предложи маркетингов микс, който е 
подходящо разработен и адекватно използван за добавяне на стойност, 
диференцираща конкурентите, намаляваща транзакционните разходи и 
гарантираща удовлетвореност на потребителите. Същевременно в 
съвременния китайски бизнес личните връзки, споделените ценности, 
социалният статус и общественият респект все още притежават много по-
голямо значение от всяка отделна транзакционна полезност. 

4. Възможности за практическо приложение на гуанши в 
мениджмънта и маркетинга 

Конструирането, поддържането и развитието на персонални 
взаимоотношения е една от най-характерните черти на китайското общество. 
Съгласно конфуцианската философия всеки индивид е социално същество, 
обвързано с мрежа от връзки и отношения. Социалният ред и стабилност 
зависят от характера и обхвата на връзките и взаимоотношенията между 
отделните индивиди, а формирането и усъвършенстването на мрежа от 
персонални контакти се разглежда като форма на социална инвестиция. 

Когато се разглежда ролята на гуанши в мениджмънта и маркетинга, 
трябва да се отчитат няколко ключови момента: 

• Когато липсват възможности за повишаване на благосъстоянието 
чрез пазарни транзакции, гуанши е подходяща алтернатива за 
осигуряване на личен просперитет и сигурност, което изисква 
изграждане на система от инструментални връзки на реципрочна 
основа. 

• Персоналните връзки и отношения заместват в редица случаи 
липсата на стабилна и действаща правна и регулаторна среда във 
връзка с бизнеса и се разглеждат като своеобразна форма за 
оцеляване и развитие в бюрократично обкръжение и неефективни 
институционални структури. 

• Гуанши компенсира в значителна степен систематичната 
икономическа неефективност и институционалните недостатъци в 
общества, които не мотивират хората чрез стимулиране на 
инициативността. 
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• Гуанши създава мотивация и норми за поведение при 
взаимоотношенията между членовете на обществото чрез 
размяната на полезности и създаване на възможности за бизнес. 

• При недобре работеща правна система гуанши се разглежда като 
социален капитал, инвестиран в изграждането на доверие и взаимно 
подпомагане, в контраст с неработещите юридически норми. 

• Вместо договорните задължения в традиционната транзакционна 
икономика, гуанши изпълнява същата роля, но с по-малък разход на 
време и средства в сравнение със сключването на формални 
договори или спечелването на конкурси за обществени поръчки. 

• Неопределената информационна среда също изисква добри лични 
връзки и контакти, а информацията, осигурена чрез тях, е по-
достоверна, по-полезна и по-адекватна в сравнение с официалните 
източници, което спомага за намаляването на разходите по сделките 
и по-бързото вземане на решения. 

• При разкъсване на връзките между централната административна 
власт, от една страна, и локалните общности и отделната личност, 
от друга, гуанши е начин за постигане на социална хармония, 
административна йерархия и морален потенциал. 

• Гуанши създава предпоставки за успешен бизнес чрез 
възможностите за гъвкаво адаптиране и бърза реакция с помощта 
на мрежата от лични връзки и взаимоотношения, основани върху 
доверието и реципрочността. 

• Гуанши се използва от предприемачите и мениджърите за постигане 
на професионален успех и израстване в кариерата, когато по друг 
начин това не е възможно. От тази гледна точка може да се даде 
определение за гуанши в по-тесен аспект – стратегически 
конструирана и селектирана мрежа от персонални връзки и 
взаимоотношения с оглед ефективна реализация на личните 
интереси. 

Изучаването на философията и основните принципи на гуанши е 
целесъобразно и полезно в следните няколко направления: първо, за 
фирмите, фокусиращи дейността си върху китайския пазар, който се 
характеризира с въвеждането през последните години на редица принципи на 
пазарната икономика и се очаква да бъде най-големият световен пазар през 
този век, ако запази досегашните си темпове на икономически растеж; второ, 
за младите мениджъри, които с помощта на гуанши формират доверие в 
личните взаимоотношения  в условията на неразвита пазарна и правна среда 
с цел повишаване на фирмената ефективност и професионално израстване; 
трето, за квалифицираните и компетентните маркетолози, за които гуанши е 
стратегически маркетингов инструмент, допълващ маркетинговия микс с цел 
придобиване на конкурентни предимства; четвърто, за малките, средните и 
големите фирми, които се стремят да си осигуряват достъп до ресурси 
(материални, финансови, трудови, информационни) или клиенти с оглед 
повишаване на ефективността и достигане на фирмените цели. 

Силното влияние на гуанши върху фирмените стратегии и тактики не 
отслабва, а в новата динамична среда запазва своите доминиращи позиции. 
Трябва да е съвършено ясно, че навлизането и разработването на китайския 
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пазар не може да се осъществи ефективно, без да се обърне внимание на 
конструирането и поддържането на добра система от персонални отношения. 
Бизнес-сделките с китайските мениджъри и фирми изискват подход, 
отразяващ познаването на процесите, свързани с гуанши. Това от своя 
страна може да изисква поемане на ангажименти към лица, които на пръв 
поглед нямат никакво отношение към решаването на проблема. В 
традиционната китайска култура може да се окаже, че реалният субект при 
вземането на решения е мрежата от лични взаимоотношения, а не някаква 
мистериозна и невидима личност. От тази гледна точка всички предприемачи, 
мениджъри и маркетолози, искащи да правят бизнес в Китай, трябва да 
установят и развият своя система от мрежови връзки и отношения, което от 
своя страна изисква да се погледне отвъд простата транзакционна сделка и 
да се обърне специално внимание на личните контакти. За съвременните 
китайски мениджъри е характерно умелото съчетаване между 
конвенционалната мъдрост на гуанши и модерната философия на 
мениджмънта и маркетинга при осъществяването на политиката на отворени 
врати и свободната пазарна икономика. 

Маркетинговите мениджъри трябва да разработват стратегии, които се 
основават върху изграждането и поддържането на връзки и 
взаимоотношения, за да демонстрират своите добри намерения с оглед на 
бъдещите бизнес-отношения. Подобен подход е свързан с установяване на 
подходящи социални контакти, провеждане на неформални дискусии, 
правене на подаръци, оказване на различни услуги, изграждане на доверие и, 
най-важното – лично внимание и интерес към партньорите в бизнес-
отношенията.13

Социалните контакти и взаимодействия (персонално познанство, 
приятелство, разбирателство, подпомагане и т.н.) спомагат за 
интензифициране на връзките и за включване на  емоционални и 
сантиментални елементи в отношенията не само на индивидуално, но и на 
организационно равнище. Близките взаимоотношения може да се разширят 
от социален към бизнес-контекст и от тази гледна точка приятелството, 
водещо до бизнес, е за предпочитане пред бизнеса, водещ до приятелство. С 
помощта на изграденото доверие могат да се преодолеят редица проблеми 
или конфликти на интереси чрез взаимни компромиси. Създаването на 
подходяща мрежа от социални контакти изисква формирането на общи 
потребности и интереси, които произтичат от съвместната дейност. Във 
връзка с това от съществено значение е гарантирането и развитието на 
доверие. Независимо от съвместната работа и правното обвързване, ако 
липсва взаимно доверие, другата страна в отношенията ще се разглежда 
като чужда и възприемана по необходимост. 

Неформалните дискусии са начин за конструиране на социални 
отношения чрез споделяне на чувства, лични мнения или проблеми с 
необходимата искреност и откровеност. Рационалните и емоционалните 
дискусии водят до задълбочаване на отношенията чрез по-високата степен 
на обвързаност. Изключително важно е да се демонстрира интерес към 

                                                           
13 Yau, O. et all. Relationship Marketing: the Chinese Way. – Buseness Horizons, 2000, January-
February, p. 16-24. 
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предпочитанията, мненията и приоритета на участниците в тези неформални 
разговори. Споделянето на специфична лична информация може да се окаже 
твърде полезно при преговорите, при разработването и внедряването на 
нови продукти на пазара, при формирането на стратегии за задоволяване на 
потребителските изисквания и т.н. 

Правенето на подаръци е израз на добро отношение и уважение към 
дадена личност. То няма характер на своеобразно заплащане за определена 
услуга, а е насочено към изграждането на дългосрочни отношения. 
Използването на подаръци в процеса на рационалното вземане на решения 
има краткотраен ефект и може да се третира като подкуп. Изкуството да се 
поднасят подаръци произтича от доброто познаване кога и по какъв повод да 
се извърши, като същевременно това да не изглежда като действие с ясно 
изразена цел или полза. Неочакваният подарък в неподходящо време 
създава чувство за неудобство. Принципът на реципрочността гарантира, че 
подарък със същата или по-голяма стойност ще бъде върнат в подходящо 
време. 

Оказването на услуги с различен характер разширява социалните 
контакти с емоционални реакции, които са особено полезни в случаите, 
когато определена социална мрежа е изправена пред проблеми или 
трудности. Например част от фирмените мениджъри се опитват да изградят 
чувство на задълженост у своите подчинени чрез поддържане на приятелски 
отношения и извършването на лични услуги. По този начин работниците се 
чувстват лично задължени, много по-лоялни и готови да работят по-усърдно. 
Оказването на лични услуги може да се разпространи и спрямо бизнес-
партньорите, например чрез свързването им с подходящите хора или 
повишаване равнището на лични удобства и т.н. 

Изграждането на доверие е ключов елемент в отношенията, тъй като 
наличието на огромен брой нормативни документи не гарантира тяхното 
ефективно действие на практика, а по-скоро увеличава неопределеността и 
транзакционните разходи. В много случаи бизнесът, основан върху 
доверието, е по ефективен в сравнение с този, който е обект на юридически 
интерпретации. Конструирането на дългосрочни отношения в редица случаи 
изисква високи разходи за спазване на обещанията или за недопускане на 
разочарование у другата страна, но тези разходи напълно се компенсират по-
късно благодарение на изграденото доверие. Добрите лични отношения 
редуцират риска и спомагат за по-ефективно решаване на проблемите. В 
основата на тези отношения трябва да се поставят взаимната обвързаност, 
лоялността и взаимните задължения при вземането на решения. 

В контекста на казаното дотук първото нещо, с което трябва да се 
заемат чуждестранните мениджъри, е формирането на подходяща система от 
връзки, контакти и взаимоотношения. Във връзка с това е необходимо 
специално да се подчертае, че подходящият локален партньор може много 
да улесни навлизането на китайския пазар и да доведе до конкурентни 
предимства в резултат на съчетаването между неговата мрежа от отношения 
с икономическата, финансовата, организационната и технологическата 
конкурентоспособност на чуждестранния инвеститор. Тъй като инвестициите 
се влияят силно от фактора време, резултатите ще бъдат по-добри, ако 
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предварително се установяват подходящи връзки с държавните и общинските 
органи за управление, доставчиците, потребителите и конкурентите. 

Локалният партньор е особено полезен при редуцирането на 
потенциалните рискове поради използването на своите специфични познания 
за обкръжаващата среда на маркетинга, едно от които е конструирането на 
гуанши. Съвместната дейност с локални пазарни посредници и консултанти 
разширява пазарните възможности благодарение трансферабелността на 
техните връзки и отношения. В много случаи посредникът няма директно 
влияние, но може да осъществи контакт с подходящите хора и да направи 
възможно представянето на страните една на друга. След изграждането на 
съответните взаимоотношения възможностите за тяхното управление и 
усъвършенстване зависят от усилията, репутацията и почтеността на 
участващите в тях. 

Успехът на фирмите, които инвестират и оперират на китайския пазар, 
зависи в много голяма степен от разбирането на критичната роля на гуанши 
при осъществяването на бизнеса, както и от доброто познаване на начините 
за създаване и поддържане на мрежови отношения от този тип и характер. 
Включването на гуанши философията в процеса за вземане на решения 
осигурява конкурентни предимства и предопределя ефективността от 
фирмените действия. Това се обяснява с обстоятелството, че възможностите 
на мрежата от обвързани фирми са много по-големи от тези на 
индивидуалната фирма. Доброто познаване на гуанши е основната причина 
за впечатляващите успехи на инвеститорите от Хонконг на китайския пазар в 
сравнение с конкурентите от други страни, които прилагат рутинни 
мениджърски и маркетингови подходи от западен тип. 

Анализът на основните принципи и възможностите за тяхното 
практическо приложение позволява да се откроят четири основни 
характеристики, които изразяват по-високата ефективност на гуанши в 
сравнение с пазарната система:14  

• Гуанши е за предпочитане, когато възможностите за осъществяване 
на свободни пазарни транзакции и осигуряване на икономическа 
ефективност са ограничени. 

• Гуанши е по-ефективен начин за осъществяване на бизнеса, когато 
възможностите на новите конкуренти са по-малки в сравнение със 
съществуващите. 

• Гуанши води до по-добри резултати когато транзакционните разходи 
за функциониране на бизнеса са сравнително големи. 

• Гуанши осигурява по-висока ефективност, когато степента на 
включване и приобщаване на новите конкуренти в пазарните 
процеси е сравнително висока. 

Основно значение от посочените характеристики имат втората и 
третата, като при това са възможни четири комбинации между тях: първо, 
транзакционните разходи са големи, а съществуващите конкуренти имат по-
висока производителност от новите конкуренти на пазара; второ, 
транзакционните разходи са ниски, а новите конкуренти са по-ефективни от 

                                                           
14 Lovett, S., L. Simmons, R. Kali. Guanxi versus the Market: Ethics and Efficiency. – Journal of 
International Business Studies, 1999, Vol. 30, N 2, p. 231-248. 
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съществуващите; трето, транзакционните разходи са ниски, а 
съществуващите конкуренти са по-ефективни от новите; четвърто, 
транзакционните разходи са високи, а новите конкуренти са по-ефективни от 
съществуващите. В първия случай за предпочитане е да се използва гуанши, 
във втория – пазарната система, а в третия и четвъртия случай не може 
предварително да се отдаде предпочитание на никое от тях. 

Необходимо е да се подчертае, че гуанши не е панацея за решаване на 
всички проблеми на бизнеса, но успешните маркетингови стратегии трябва да 
отчитат неговите предимства като допълнение на маркетинговия микс, 
въпреки че по този начин не се елиминира напълно конкуренцията на 
динамичните съвременни пазари. 

Заключение 

Системите от персонални връзки и отношения (гуанши) – независимо 
че се проявяват в специфични условия и се основават върху различни етични 
принципи, могат да се разглеждат като алтернатива на западния модел към 
мениджмънта и маркетинга. В много случаи бизнесът успешно се 
осъществява чрез използването на подобни системи и съществуват 
обстоятелства, при които те функционират по-ефективно. В резултат от това 
през последните години западните икономики включват връзките и 
взаимоотношенията в своя модел на пазарните транзакции. Конвергенцията 
между двата подхода към мениджмънта и маркетинга може да се осъществи 
чрез съчетаването на рационалния западен модел със специфичните 
взаимоотношения на източния. Това изисква създаването на комплексен 
модел, включващ статичните и затворените гуанши системи и динамичният 
аспект на тяхното изграждане, поддържане и усъвършенстване. 

Във връзка с това трябва да се отбележи, че и маркетингът на 
взаимоотношенията и гуанши се занимават с управление на мрежи от 
взаимодействия и отношения. Идентифицирането на гуанши с маркетинга на 
взаимоотношенията обаче би било неточно и неправилно. Гуанши е социална 
конструкция с особена полезност при осъществяването на бизнеса в 
специфични условия, които се променят в посока, водеща до редуциране на 
необходимостта от изграждане, поддържане и развитие на лични мрежи от 
връзки и отношения. Същевременно маркетингът на взаимоотношенията се 
появява в резултат от преосмислянето на бизнеса от гледна точка на 
управлението на процесите, а формирането и усъвършенстването на мрежи 
от взаимодействия е с цел да се предостави цялостно решение на 
проблемите. Следователно управлението на персоналните връзки и 
взаимоотношения трябва да представлява съставна част от корпоративните 
и маркетинговите стратегии, за да бъде бизнесът ефективен и 
конкурентоспособен в дългосрочен план. Може да се очаква, че гуанши – като 
социална конструкция, ще намалява своето значение в унисон с развитието и 
усъвършенстването на икономическите, социалните, политическите и 
технологичните условия. Вероятно гуанши ще загуби в значителна степен 
своята роля при осигуряването на ресурси и клиенти, но ще запази 
значението си при осъществяването на бизнес-транзакциите. 

Специфичният социален феномен гуанши е сложна и многопластова 
категория, засягаща икономиката, социологията, психологията, мениджмънта, 
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маркетинга, организационното поведение, управлението на човешките 
ресурси и т.н. В този смисъл всички фундаментални предпоставки и 
подходящи модели на посочените области на познанието трябва да бъдат 
логически включени, интегрирани, интерпретирани и използвани при 
теоретичното изясняване на същността, принципите и приложението на 
гуанши в бизнес-процесите и фирмените операции. Една от основните насоки 
за теоретични изследвания в този контекст е изясняването на действителния 
механизъм, чрез който се създават и поддържат отношения от типа гуанши, 
както и тяхната връзка с пазарното представяне на фирмите. Важна 
теоретична задача е и анализирането на процеса на конструиране на гуанши 
и структурата на неговото използване. Изследванията би трябвало да 
обърнат специално внимание на влиянието на факторите на обкръжаващата 
среда върху този процес, тъй като външната и вътрешната среда на бизнеса 
драстично и непрекъснато се променят. От съществено значение е да се 
разбере мястото и ролята на мениджмънта и маркетинга при формирането и 
практическото приложение на личните контакти за постигането на фирмените 
цели. Включването на персонални и емоционални компоненти в рационалния 
икономически модел чрез мрежите от връзки и отношения във все по-голяма 
степен ще определя характера на конкуренцията и възможностите за 
ефективно осъществяване на бизнеса. 
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СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА CRM 

Идеята за потребителската ориентация на бизнеса датира от 
средата на миналия ХХ век, но едва сега тя се превръща в механизми, 
стратегии, процеси. С други думи едва сега се прецизира от 
академичните специалисти и оживява в бизнес практиката. Така в 
резултат на еволюиране и доразвиване се ражда концепцията за CRM 
(Customer Relationship Marketing) Маркетинг на взаимоотношенията с 
клиенти. Редица компании започват активно да работят за 
разработването на стратегии за управление на взаимоотношенията 
си с клиентите, което засега се прави частично и предимно на 
тактическо ниво. Като относително нова концепция все още не 
съществува единно становище за това какво в същност представлява, 
какви компоненти съдържа, какви фактори оказват влияние върху 
коректното и ефективното прилагане. 
В студията е акцентирано на следните няколко момента. Първо, въз 
основа на теоретичен анализ се извежда историята на възникване 
понятието и се проследява еволюирането на маркетинговата теория 
във връзка с идеята за потребителската ориентация на бизнеса. 
Второ, въз основа на метод от обхвата на наукометрията е направен 
анализ на заглавията на публикациите в 8 чуждестранни и 5 български 
списания и са изведени основните измерения на обхвата на понятието 
CRM. Трето, представени са и са коментирани няколко гледни точки за 
стратегическата перспектива в приложението на CRM. 
JEL: M31 

 
От 90-те години на миналия век досега се наблюдава засилен интерес 

от страна на практиците и академичната общност към CRM. Най-общо той се 
приема като относително нова маркетингова дейност, ориентирана към 
потребността от балансиране на интересите между компанията и 
потребителите на по-високо управленско ниво. Екзистенциалната природа на 
маркетинга сега се проявява в условията на: широко развитие и реализация 
на информационните технологии, комуникационните мрежи и сродства; 
глобално пазарно пространство; ускорени мащаби на иновационната 
дейност; промени в механизмите на функциониране на пазара и др.3 Едно от 
отраженията на новата бизнес среда e върху дейностите по 
взаимоотношения с клиенти. В условията на съвременните комуникационни 
канали и възможностите на новите комуникационни средства, компаниите 
имат по-добри и по-големи възможности да управляват отношенията си с 

                                                           
1 Доц. д-р Елена Георгиева е преподавател в Икономически университет – Варна, декан на 
факултет Управление, е-mail:elenageorgiewa@yahoo.co.uk. 
2 Гл.ас. д-р М. Кехайова работи в Икономически университет – Варна, катедра Маркетинг, e-
mail: kehajova_m@abv.bg. 
3 Коректно е да се отбележи, че посочените тенденции на средата не са еднакво валидни за 
цялото човечество 
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клиентите, а самите клиенти реално да влияят на функционирането на 
компаниите. Огромните информационни потоци могат да бъдат следени, 
анализирани и обменяни между звената в бизнес процеса, в т.ч. да се следи 
динамиката на транзакционните разходи като обем, структура и факторилана 
зависимост. 

ИТ позволяват компаниите да отчитат във всеки момент изискванията 
на клиентите от цялото пазарно пространство и да ги включват бързо в 
разработването на своите оферти. При това процесът на получаване на 
информация от клиента за продукта е бърз и се опростява. Така компаниите 
могат да селектират своите значими клиенти и да разработят по-задълбочен 
и подробен профил на тяхното поведение. Същевременно клиентите могат 
да получават бърза и по подробна информация за своя доставчик и продукта. 

CRM може да се използва за решаване на следните актуални проблеми 
на бизнеса във всички проблемни области за крайни и индустриални 
потребители: 

• защита на клиентите и тяхното задържане; 
• привличане на нови “качествени” клиенти с методите на работа с 

целеви аудитории; 
• съкращаване на разходите за работа с клиенти и транзакционните 

разходи; 
• изграждане отношения на доверие и предпазване на компанията от 

клиенти със съмнителна репутация; 
• добавяне на допълнителни ползи за постоянните клиенти. 
Независимо от несъмнената актуалност и значимост на CRM, все още 

много малка част от бизнеса го прилага. Причината за това е в закъснялата 
реакция на компаниите към бързата промяна в ИТ и по-конкретно в областта 
на работата с клиенти. Би могло да се твърди, че работата с клиенти там 
където се прилага е на тактическо ниво. Част от причините са в академичната 
общност, където все още се дискутират най-малко два проблема: първо – 
липсва единодушно мнение за това какво представлява CRM, няма 
общоприета дефиниция и второ – към сегашния момент CRM се разглежда 
предимно на оперативно равнище на приложение и отсъства цялостна 
концепция за стратегическото му приложение.  

CRM – възникване и развитие на понятието 

Потребителският фокус и потребителски ориентираният подход е 
основата на маркетинговата концепция и това е нещо обичайно и 
конвенционално за всеки професионалист в бранша. Още през 1960 г. един 
от класиците в областта на мениджмънта и маркетинга, Тиодор Левит 
посочва, че основната цел на всеки бизнес е да “създава и задържа 
клиентите си4”. Той защитава идеята, че модерната фирма трябва да 
разглежда “цялостният бизнес процес като състоящ се тясно интегрирани 
усилия по откриване, създаване, следване и задоволяване на 
потребителските нужди5”. Около 40 години по-късно, друг класик в 
маркетинговата теория, Филип Котлър посочва в своя книга, че “много 
                                                           
4 Levitt T., Marketing Myopia, Harvard Business Review, 1960, 38 (July-August), p. 45 - 60 
5 Пак там. 

 95 



96 

компании все още не са постигнали онази хармония, във взаимоотношенията 
си с клиентите, която им позволява да се нарекат потребителски 
ориентирани6”. В рамките на това “разминаване” развитието на практиката от 
маркетинговите идеи за потребителската ориентация в терминологията 
навлизат думи и понятия като: споделяне на ценности; взаимоотношения 
доставчик – клиент; пазарна ориентация; потребителско фокусиране; 
маркетинг основан на бази данни; директен маркетинг; маркетинг 1-1; 
персонализирано предлагане; потребителска удовлетвореност и лоялност; 
потребителска ценност. 

Голяма част от тези термини са подкрепени със сериозни емпирични 
изследвания, въз основа на които се предлагат стратегии за управление 
както на маркетинговата система в организацията, така и на цялостното 
фирмено представяне на пазара. В основата на всеки от тези термините стои 
клиентът. В такъв смисъл може да се каже, че CRM не е нещо ново по 
отношение на потребителската ориентация, че то е резултат от развитието на 
тази идея в теорията и практиката. Преместването на ударението в 
исторически план първоначално от продажбите и продуктите към 
потребителите е последователен процес, продиктуван от обективни 
закономерности в развитието на пазарите. А това е ключов компонент в CRM, 
който цели създаването и доставянето на ценност за потребителите, 
постигайки и ценност за самата фирма7. 

По-нататък във времето тази идея се разширява към създаването на 
ценност за потребителите не само основана на ядрото на продукта, а и на 
редица неосезаеми характеристики, които оформят цялостния обменен 
процес. В резултат на обясняването на въпросите за споделените ценности 
започват да се оформят теоретичните рамки на взаимоотношенията в този 
процес, разширявайки вниманието към взаимоотношения между продавач-
купувач; взаимоотношения в многоканалната верига на посредниците; 
взаимоотношения с доставчици. Постепенно въпросите за осъществяването 
на взаимни влияния между членовете на различните аудитории, които имат 
съществено значение за съществуването на всеки един бизнес оформят 
идеите за маркетинга на взаимоотношенията, от който по-късно се оформят 
идеите за мрежовите организации и мрежовия маркетинг. 

Необходимо е да се отбележи, че значително по-цялостно и на много 
по-ранен етап се развиват идеите за взаимоотношенията с клиентите по 
отношение на индустриалните пазари. 

                                                           
6 Котлър, Ф. Котлър за маркетинга, Класика и стил, 2000, стр. 5. 
7 Levitt T., Marketing Myopia, Harvard Business Review, 1960, 38 (July-August), p. 45 - 60 
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продукта  към  
продукта  в 
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1969 

Багоци
Обменът  може  
да  бъде 
осъществен само 
ако двете  страни 
считат, че  
получават 
ценност

1974 1978-9 

Арнт-1978, 
Мак Нийл- 

1979 
Концептуално 
развитие  на  
идеите за 
взаимоотноше-
нията между 
потребители  и 
компании 

Бери-1983 
Взаимоотноше-
ния 
потребители-
компания в 
сферата  на 
услугите  

Гаски - 1984 
Взаимоотношен
ия в  каналите за  
разпределение 

Дуайър , Шъри, 
Ох - 1987 

Взаимоотношен
ия купувач-
продавач на  
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пазари 

1983-7 
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Яворски; 
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Слейтър 
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пазарната 
ориентация 

1990-4 

Келър - 1993
Ценността  на 
една марка  се 
случва в 
съзнанието  на 
потребителите  

Пепър  и 
Роджър  -  1993 
Концепцията за 
1:1 маркетинг 

Пайн - 1993 
Концепцията за 
масова  
персонализация  

Дей  - 1994 
Концепцията за 
пазарен фокус  

2004-5 

Джонсън  и  
Селнес - 2004 

От  управление 
на  продуктови 
портфейли към  
управление на 
клиентски 
портфейли

Ворис и Хънт - 
2005 

Учене, основано 
на  пазара 

Шет  - 2005 
От  бранд 
мениджмънт 
към  
потребителски 
мениджмънт 

Пайн  и Фроу - 
2005 

Сегментиране, 
основано на  
ценността на  
клиентите за  
фирмата

Джаячандран  ; 
Сринивасан и 
Мурман - 2005 
Фирмена 
ориентация  към  
сродяване с  
потребителите 

Джаячандран  - 2005 
Създаване на процеси за набиране, 
анализиране и използване  на 
потребителската  информация 

CCC RRR MMM  ккк ооонннццц ееепппццциии яяя  

1997 

 



Това е така, в резултат вероятно на спецификите на тези пазари, които 
се характеризират със значително по-малък брой участници, по-редки и 
регулирани контакти и т.н., които улесняват изчерпателното обхващане 
поведението на бизнес клиентите. Постепенно по страниците на 
специализираните маркетингови издания започват да се появяват 
публикации, фокусиращи върху същността и значението на 
удовлетвореността, на потребителската ценност и програмите за лоялност.  

Предходните обобщения се основават на няколко първоначални 
цялостни изследвания на Боулдин и др.8 (2005),  Томсън9 (2005), Ландри, 
Арнолд и Арнд10 (2005) и БКГ11 (2005) върху развитието и приложението на 
CRM. На фиг.1 е представена хронологическата последователност на идеите, 
превърнали се в предшественици за цялостното концептуализиране на 
управлението на взаимоотношенията с клиентите. Значителен брой книги и 
монографии по маркетинг на взаимоотношенията (Relationship Marketing) са 
публикувани през 1991 г. Едни от авторите, работили в тази област са 
Кристофър12 и МакКена13. По страниците на специализираните издания с 
маркетингова ориентация първите публикации се срещат в периода 1994 – 
1997г (вж.таблица 1). След 2000 година се появяват нови специализирани 
издания пряко насочени към проблеми само в областта на управлението на 
взаимоотношенията с клиентите, измервателните техники и новите 
технологии, които да обслужват още по-успешно фирмените усилия и 
системи за работа с техните клиенти.   

Обобщеният резултат от теоретичния обзор на тези публикации 
показват, че първоначално погледът е бил фокусиран върху отделни 
елементи и тактически действия по изграждането на взаимоотношенията с 
клиентите. Като частите в един пъзел, в по-ранните публикации се откриват 
само отделни елементи от цялостната концепция, едва по-късно след 2000 г. 
може да бъде открито в заглавията на статии, студии и монографии 
понятието CRM. В таблица 2 са представени данни за броя на публикациите 
в наблюдаваните издания, които са пряко свързани със CRM 
проблематиката. Изборът на изданията, подлежащи на теоретичен анализ e 
направен въз основа на няколко цели: 

• да се прегледа издание на североамериканска маркетингова 
организация (Journal of Marketing); 

• да се прегледа издание на европейска маркетингова организация 
(European Journal of Marketing); 

                                                           
8 Boulding W., Staelin R., Ehret M., Johnson W., “A CRM Roadmap: What is Known, Potential Pitfals, 
and Where to Go”, Journal of Marketing, v. 69, Oct. 2005, pp. 155 - 166 
9 Tompson R., What is CRM:, http://www.crmguru.com – цитиран последен достъп 12.12.2005, 14:36. 
10 Landry T., Arnold T., Arndt A., “A compendium of sales-related literature in customer relationship 
management: processes and technologies with managerial implications”, Journal of personal selling and 
sales management, v. 25, №3, 2005, pp. 231 - 251 
11 БКГ колектив, “The Antidote to Mismanaged CRM Initiatives”, www.bcg.com – цитиран последен 
достъп 6.01.2006, 10:12. 
12 Christopher M., Payne A., Ballantyne M., Relationship marketing, 1991, London in “Relationship 
marketing: back to basics” by Adrian Palmer, Journal of marketing management, 1994, №10.  
13 McKenna R., Relationship marketing, 1991, MA, Addison-Wesley in “Relationship marketing: back to 
basics” by Adrian Palmer 
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• да се прегледа издание насочено към потребителския маркетинг 
(Journal of Consumer Marketing); 

• да се обхване издание, насочено към индустриалния маркетинг 
(Journal of Business and Industrial Marketing) 

• да се обхванат издания, пряко свързани с предшестващите идеи на 
CRM (Journal of Database Marketing, Journal of Direct Marketing) 

Таблица 1 
Описание на най-ранните публикации по маркетинг на взаимоотношенията и 

по управление на взаимоотношенията с клиентите в специализирани 
маркетингови издания 

№ Година Списание Заглавие Автор 

1 1994 
Journal of 
Marketing 

Management 

Близо до потребителя! E ли това 
в действителност 
взаимоотношение? 

Джеймс Барнс 

2 1994 
Journal of 
Marketing 

Management 

Маркетинг на 
взаимоотношенията: обратно към 

основите? 
Адриан Палмър 

3 1995 Journal of 
Marketing 

Дългосрочни взаимоотношения 
между производител – доставчик: 
действително ли носят резултати 

на доставчиците? 

Манохар 
Калвани и 
Наракесари 
Нараяндас 

4 1996 
European 
Journal of 
Marketing 

Потребителите като съ-
производители 

Солвейг 
Уикстрьом 

5 2001 
Journal of  
Database 
Marketing 

CRM подхода: интегриране на кол 
центровете с потребителската 

информация 

Майкъл 
Мелтцер 

6 1993 Journal of Direct 
Marketing 

Въпроси на взаимоотношенията 
при създаването на 

потребителски бази данни 

Лиса Петрисън 
и Пол Уонг 

7 1994 

Journal of 
Business and 

Industrial 
Marketing 

Партниране с клиентите Дан Дън - син и 
Клод Томас 

8 1996 
Journal of 
Consumer 
Marketing 

Използването на кредити в 
търговските обекти на дребно и 

маркетингът на 
взаимоотношенията 

Нита Падър и 
Рей 

МакАлистър 

 
На фигура 1 е показана динамиката на относителните дялове на 

статиите, които са пряко свързани с концепцията за управление на 
взаимоотношенията с клиентите в рамките на всяко едно от наблюдаваните 
списания. Степента на включване на проблемите в областта на CRM в 
съдържанието на отделните списания е политика на неговата редакционна 
колегия. Подобна е и тенденцията към непрекъснатото засилване на 
интереса в специализираните среди към разглежданата проблематика. Той 
обхваща много разнообразни аспекти на управлението на 
взаимоотношенията с клиентите, както и разнообразни измервателни и 
аналитични техники и процедури. 
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Таблица 2 
Брой на публикациите по CRM в специализирани маркетингови издания за 

периода 1995 – 2006 

Списание Общ брой 
публикации 

От тях 
свързани с 

CRM 
Списание Общ брой 

публикации 

От тях 
свързани с 

CRM 
Journal of Marketing Journal of Marketing Management 

2005 53 21 2005 47 7 
2004 44 10 2004 57 13 
2003 37 7 2003 59 5 
2002 37 6 2002 57 6 
2001 32 6 2001 60 9 
2000 36 8 2000 63 8 
1999 60 4 1999 58 7 
1998 40 5 1998 54 2 
1997 38 2 1997 62 14 
1996 39 2 1996 53 4 
1995 40 1 1995 64 4 

European Journal of Marketing Journal of  Business and Industrial 
Marketing 

2005 75 18 2005 25 10 
2004 91 8 2004 55 12 
2003 86 9 2003 46 10 
2002 86 6 2002 37 8 
2001 73 3 2001 38 9 
2000 80 5 2000 40 10 
1999 74 1 1999 28 12 
1998 72 4 1998 29 6 
1997 64 4 1997 26 6 
1996 64 5 1996 23 4 
1995 170 0 1995 21 2 

Journal of Consumer Marketing Journal of  Database Marketing 
2005 77 11 2005 29 6  
2004 75 6 2004 28 6 
2003 43 7 2003 38 8 
2002 67 7 2002 54 20 
2001 64 5 2001 41 17 
2000 72 5 2000 - - 
1999 62 3 1999 - - 
1998 48 6 1998 - - 
1997 65 4 1997 - - 
1996 60 2 1996 - - 
1995 44 3 1995 - - 

Journal of Direct Marketing 
2005 25 4 
2004 31 2 
2003 27 5 
2002 26 8 
2001 29 2 
2000 25 2 
1999 39 3 
1998 71 1 
1997 59 3 
1996 51 1 
1995 46 1 
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Фигура 1 
Динамика на относителните дялове на статиите с проблематика, свързана 

със CRM в наблюдаваните списания 
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Вниманието към идеите за взаимоотношения с клиентите започва по-

“плахо” в българската специализирана литература след 1998 г.. От прегледа 
на заглавията на публикуваните статии в няколко български научни 
списания14 се установи, че за изследвания период (1998 – 2005) са 
публикувани две сериозни изследвания по разглеждания тук въпрос в 
списание Икономика от 2003 година. Едната15 от публикациите е насочена 
към бизнес взаимоотношенията и по косвен начин засяга идеите на 
управлението на взаимоотношенията с клиентите, а другата16 е пряко 
свързана с представяне на основни моменти от CRM – концепцията. 

Така може да се обобщи, че отношенията с клиентите стават обект на 
вниманието на маркетинговите специалисти през втората половина на 
миналия (ХХ) век. Въз основа на резултати от теоретични и емпирични 
изследвания през 90-те години на ХХ век развитата концепция за пазарна 
ориентация се формира като конкретна дейност в маркетинга с понятието 
CRM. Това, което предстои да бъде теоретично решено и практически 
приложено е включването на CRM в стратегическото управление на бизнеса. 

                                                           
14 сп. “Известия” – издание на Икономически университет – Варна, сп. “Икономически 
изследвания” – издание на Икономическия институт на Българската академия на науките, 
Стопанска академия “Д.Ценов” – Свищов и Икономически университет – Варна, сп. 
“Икономически алтернативи” – издание на Университета за национално и световно стопанство – 
София, сп. “Икономическа мисъл” – издание на Икономическия институт на БАН и сп. 
“Икономика” 
15 Димитрова Ваня, “Фирмените партньорски отношения в България”, сп. Икономика, 2003/бр. 1, 
стр. 77 - 80 
16 Димитрова Васка, “Маркетинг, ориентиран към отношенията с клиенти”, сп. Икономика, 2003/ 
бр. 2, стр. 78 - 82 
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Основни измерения при дефинирането на CRM 

Теоретичният обзор на специализираната литература за периода 1977 
– 2005 г. позволява да се изведат около 25 определения на понятието CRM, 
които заслужават вниманието на специалистите (вж. Приложение 1). 
Методът, приложен при теоретичния анализ е от обхвата на наукометрията, 
при който всяко едно определение се индексира по основни ключови думи. В 
резултат на това се изолират 48 пункта, които могат да бъдат открити в 
разглежданите определения. Съдържателният преглед на пунктовете дава 
възможност те да бъдат структурирани (вж.таблица 3). 

Таблица 3 
Разпределение на пунктовете по основни направления 

Направление Пункт 
Бизнес-стратегия, практика 

Процес  
Култура  

Технология  
Подход  

Методология  
Изкуство, наука 
Приложение  

Какво 
представлява CRM 

Стратегия 
Потребители, клиенти 

Индивидуални потребители 
Ключови клиенти, избрани клиенти, стратегически значими клиенти 

Към кого са 
насочени CRM 
дейностите 

Потребителски сегменти 
Организация, компания 
Общ фирмен стремеж 

Кой разработва 
CRM дейностите 

Всички сътрудници на компанията, общо организационна инициатива 
Холистичен 
Интеракции  
Е-търговия 

1:1 маркетинга 
Управленски  

Маркетингова стратегия 
Ориентирана потребителски 

Смислена комуникация 
Компетенции в организацията 

Улеснява  

Основна 
характеристика на 
CRM дейностите 

Систематични, автоматизирани, персонализирани, целенасочени, адекватни 
Информация, знание за клиента, данни 

Информационни технологии 
Инвестиция в ресурси – хора, технология и бизнес процеси 

Какви средства 
използва и изисква 
CRM  

Съвкупност от хора, процеси, технологии, въпроси 
Установяване, развитие, поддържане, оптимизиране и задържане 

Дългосрочни  
Взаимно  

Ценни, изгодни 
Взаимоотношения  

Оптимизиране на приходите си; повишаване на стойността си 
Разбиране и удовлетворяване на нужди и потребности 

Потребителско поведение 
Здрави и силни 

Подобряване обслужването 
Полезност  
Партньорски 

Лоялност за клиента 
Ценност, потребителска ценност 

Какво целят CRM 
дейностите 

Прогнозиране  
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От гледна точка броя на пунктовете във всяко едно от изведените 
направления може да се обобщи, че най-големите дискусии в 
специализираните среди се отнасят към това “Какво представлява CRM”, 
“Основни характеристики..” и “Какво целят ..“. Последващото обработване на 
ключовите думи на разглежданите дефиниции показва най-често 
използваните (вж. фиг. 2).  

Фигура 2 
Честота на присъствие  на ключовата дума в анализираните дефиниции за 

CRM 
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Прилагане

Информационни технологии

Маркетингова стратегия

Полезност
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Важен аспект в дефинирането на CRM е взаимоотношението. Почти в 
половината от разгледаните дефиниции се утвърждава идеята за 
взаимотношения между организацията и клиентите. При това последните се 
определят като: потребители, стратегически значими, клиенти, изгодни 
клиенти, избрани клиенти, ключови клиенти и др. Така посочените оценъчни 
характеристики утвърждават най-малко два момента: първо, че става въпрос 
за клиента в тесния смисъл на понятието, този, който е купувал, купува или се 
очаква купи; второ, взаимоотношенията се разбират на тактическо ниво –
клиенти, които имат значение за краткосрочните пазарни и финансови цели 
на компанията. Така извън вниманието на мениджмънта остават 
взаимоотношенията с индивиди, компании и общности, които не са преки 
клиенти, не правят най-големите сметки, не са най-честите купувачи, но имат 
активна позиция и роля относно бизнеса на компанията и са високо 
компетентни. Диалогът с тях може да подпомогне компанията в нейната 
иновационна и управленска политика. Така се неутрализират недостатъците 
на  счетоводният подход към клиентите, известен като закона на Парето 
(80:20:80). Въз основа на това би могло да се изведе първият дискусионен 
проблем, към кого трябва да са насочени CRM дейностите. Смятаме, че 
проследяването динамиката на клиентското взаимоотношение (т.нар. Жизнен 
Цикъл на Клиента) много по-точно би се вписало в рамките на това 
измерение.  

Друг дискусионен аспект на CRM се отнася до неговия процесен 
характер. Много автори възприемат CRM като процес. Наблюдава се 
известна динамика в обхвата на този процес в рамките на организацията. В 
определенията на Тзокас17 (2000), Пас и Куиджлен18 (2001), CRM  
справочник19 (2005), Парватияр и Шет20 (2001) процесът е изцяло 
маркетингово фокусиран, т.е. не излиза извън обхвата на маркетинговите 
дейности в компанията, прилагайки функционалния подход. Откриват се и 
дефиниции, които разглеждат управлението на взаимоотношението с 
клиентите, като процес, който се опитва да интегрира всички останали 
функции и ресурси в организацията Сайт и Аграуол (2003)21; Хоби (1999)22 и 
Гембъл, Соук и Уудкок (2002). По този начин CRM се придвижва и еволюира 
от един функционален процес в крос функционален, което е и позицията на 
авторите. Основанието за това са в разбирането, че цялостната 
потребителска ориентация не може да бъде осъществена само в рамките на 
маркетинговите специалисти или на маркетинговия отдел в организацията. В 
началото на ХХI век дискусията относно функционалния или процесен 
характер на маркетинга се приема за приключена. Специалистите са 
обединени около идеята, че маркетингът, а следователно и неговите 
съвременни концепции и конкретни дейности трябва да се възприемат като 
процес, който присъства паралелно във всички фази на бизнес процеса и 

                                                           
17 Под № 22 в Приложение 1 
18 Под № 23 в Приложение 1 
19 Под № 6 в Приложение 1 
20 Под № 16 в Приложение 1 
21 Под № 15 в Приложение 1 
22 Под № 11 в Приложение 1 
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координира усилията на организацията за постигане на силни конкурентни 
предимства. 

В значителна степен CRM се определя и като подход в класическия 
смисъл на разбиране на това понятие. От гледна точка на терминологично 
изчистване това би могло да се приеме. Но от гледна точка управлението на 
взаимоотношението на клиентите като практически ориентиран процес 
определянето му като подход го превръща в термин от висока абстракция. 
Това комплицира неговото приемане в бизнес практиката. 

Следващото важно измерение при дефинирането на CRM се очертава 
да бъде пряко свързано със средствата и техниките, които се прилагат в хода 
на реализацията. До голяма степен от прегледа на специализираната 
литература по въпроса се остава с впечатлението, че CRM е пряко свързан с 
развитието на съвременните информационни технологии (Глейзър23, 1997; 
Госни и Боем, 2000 и Тзокас, 2000). Това даже се изтъква в някои публикации 
като основна разлика между управлението на взаимоотношенията с 
клиентите и маркетинга на бази данни24. Но позицията на други автори, 
Колдуел25, 1999; Кътнър и Грипс26, 1997; Рапола27, 2002; Хюджис28, 2002 и в 
съвременната справочна литература29, 2005, е по-скоро свързана с 
основаването на CRM дейността  на познаването и познанието за клиентите 
и  цялостната обкръжаваща среда. Това е много по-широко разбиране за 
технологичното влияние и е по-приемливо, тъй като информационните 
технологии и Интернет и позволяват да се акумулират и управляват по един 
по-ефикасен начин данните за потребителите и средата. Това от своя страна 
е възможност за произвеждане на по-качествено и разнообразно знание за 
обкръжаващата среда и потребителите в частност. Тези факти не 
обезценяват произведеното знание без прякото участие на  дигиталните и 
информационните технологии. В този смисъл може да се каже, че CRM е 
възможен да функционира успешно в условията на управлението на знанието 
(knowledge management). 

Последното, но не като значение, е измерението свързано с целта на 
CRM практиката. Въз основа на данните от фиг. 2 се очертават следните 
сигнали в тази посока – установяване, развитие, поддържане, оптимизиране и 
задържане; ценни, изгодни; взаимно; дългосрочни. Тази комбинация от 
ключови думи и изрази ясно показва посоката, а именно не просто 
изграждане на взаимоотношения, а взаимоотношения, основани на 
споделените ценности, на взаимната изгодност, които се разработват в 
течение на времето, за да се осигури доставяне на полезност за всички 
страни във взаимоотношението. Това от своя страна определя и 
стратегическата роля на CRM практиката в организацията. 

В заключение може да се обобщи, че CRM е широко обхватно явление; 
общ подход за осигуряване на функционирането на маркетинговата стратегия 
                                                           
23 Под № 13 в Приложение 1 
24 McKim B., “The differences between CRM and database marketing”, Journal of Database Marketing, 
v.9, 4, p.371 
25 Под № 12 в Приложение 1 
26 Под № 19 в Приложение 1 
27 Под № 25 в Приложение 1 
28 Под № 26 в Приложение 1 
29 Под № 8 в Приложение 1 
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в една фирма. Процес, който се основава на знанието за средата и за 
клиентите в частност, в който са ангажирани всички равнища и участници в 
една организация, за да се постигне взаимна ценност за нея и клиентите й в 
тактическа и стратегическа перспектива. В по-цялостен план CRM обобщава 
и включва следните съвременни направления на маркетинга: 

• интерактивния маркетинг (Interactive Marketing); 
• маркетингът основан на знанието (Knowledge Marketing); 
• маркетингът основан на бази данни (Database Marketing); 
• управлението на ключовите клиенти (Key Account Management); 
• управлението на жизнения цикъл на клиентите (Customer Lifecycle 

Management); 
• управлението на потребителската ценност (Customer Value 

Management); 
• управлението на потребителското портфолио (Customer Portfolio 

Management) 
Въз основа на теоретичните изследвания и обобщения от учените до 

сега би могло да се определи, че CRM е интерактивен стратегически 
маркетингов процес, основан на знанието, който чрез конвенционални и 
съвременни (разнообразни) технологии привежда в действие идеята за 
споделяне на ценности между заинтересувани общности на всички етапи от 
стратегическия бизнес процес. 

CRM като стратегически процес  

Приложението на CRM за придобиване на конкурентно предимство все 
по-често се доказва от редица емпирични данни. От представително за 
световния бизнес изследване на Делойт и Туш30 потребителски 
ориентираните компании са 60% по-печеливши – два пъти повече в 
сравнение с другите компании надхвърлят поставените бизнес цели и два 
пъти повече доставят акционерна стойност. Друга компания Мета Груп – 
глобален бизнес консултант съобщава, че инвестициите в CRM нарастват с 
23 % годишно31. Това е валидно за най-добрите 2000 глобални компании. 
Онези, които не инвестират ще отбелязват загуби в идните години на пазарен 
дял и стойност на търговската марка. Всичко това поставя важните въпроси 
по превръщането на CRM от определение на един нов термин в 
последователност от процедури, процеси и действия, които да осигурят 
неговото активно и успешно приложение. Стратегическата перспектива за 
CRM би подпомогнала по-задълбоченото му разбиране за ролята му в 
процеса на откриване, оптимизиране, развитие и задържане на 
потребителите и в доставянето на ценност както за тях, така и за всички 
заинтересувани лица и групи в и около компанията. Към сегашния момент все 
още са ограничени публикациите, които коментират стратегическите 
перспективи на CRM практиката. Мак, Майо и Каре предлагат през 2005 г. 
една гледна точка за основните елементи, които са необходими за 

                                                           
30 “Relationship Marketing: strategies & technologies”, www.unica.com, цитиран последен достъп 
20.10.2005, 12:45 
31 Пак там. 
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прилагането на успешната CRM стратегия32. Те оформят т.нар. CRM – 
диамант, който по своята същност представлява един статичен модел (вж. 
фиг.3). 

Фигура 3 
CRM – Диамант – статичен модел на елементите на CRM стратегията на Мак, 

Майо и Каре33
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Употребените съкращения в централната част на модела означават както следва: 
УПП – Управление на потребителските стоки/услуги; 
УЖЦК – Управление на жизнения цикъл на клиентите; 
УТК – Управление на транзакциите с клиентите; 
УИП – Управление на информацията за потребителите. 

 
Основната логика на предложения от тези автори модел е основана на 

разбирането, че първоначално в рамките на една организация е необходимо 
да се изгради цялостна визия за потребителската ориентация на компанията, 
което определя основното й разбиране за управлението на 
взаимоотношенията с клиентите. Авторите посочват като много важно 
дефинирането на основните принципи в рамките на една компания, които 
ръководят CRM инициативите. Като такива принципи са предложени: 
изгодност на потребителите; диференциране на отношението към клиентите; 
персонализация на предлагането; системност; интеграция. Изграждането на 
подобна визия е необходимо да се извършва въз основа на прецизно 

                                                           
32 Mack O., Mayo M., Khare A., “A Strategic Approach for Successful CRM:A European Perspective”, 
Problems and Perspectives in Management, 2/2005, pp. 98 - 106 
33 Пак там, стр. 100 
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оценяване на клиентите по отделни целеви пазари, съобразявайки се с 
основната стратегия за разработване на пазара.  

На база CRM – визията в компанията може да бъде извършено 
сливането и обединяването на основните дейности, които според цитираните 
автори обхващат цялостния CRM процес. Започвайки от едно цялостно 
разбиране на нуждите и предпочитанията на клиентите, т.е. на пълна и 
подробна информация за потребителите, която работи в реално време 
(Управление на информацията за потребителите), потребителската 
ориентация може да бъде доставена с помощта на разнообразни канали за 
продажба (Управление на транзакциите с потребителите), а също и с 
помощта на разнообразни нови и модифицирани продукти (Управление на 
потребителските стоки/услуги), за да се постигнат дългосрочни 
взаимоотношения с клиентите (Управление на жизнения цикъл на клиентите). 

В своята гледна точка авторите на CRM – диаманта посочват, че не е 
възможно да се изгради успешна стратегия без наличието на CRM – 
основата, а именно адекватна организационна структура, информационни 
технологии и цялостна система от средства и техники и потребителски 
ориентирана корпоративна култура. 

CRM – диаманта представлява интересна гледна точка за основните 
елементи и процеси, които могат да бъдат идентифицирани. Както беше 
посочено това е един статичен модел, в рамките на който не могат да се 
открият последователности, обратни връзки и взаимозависимости както 
между отделните елементи, така и между предложените процеси. Освен това 
в рамките на обхвата на CRM дейностите авторите предлагат Управлението 
на транзакциите с клиентите. Смятаме, че транзакционният маркетинг все 
повече отстъпва място на интерактивният маркетинг34 и от тази гледна точка 
управлението на контактите и с потребителите е необходимо да се 
синхронизира с цялостното разбиране за изграждане на интерактивност в 
рамките на управляваните пазари. 

Интересна гледна точка към цялостното разбиране на стратегическата 
роля на CRM в рамките на корпоративното и фирменото представяне 
демонстрират Робърт, Лиу и Хазард35 (2005). Те предлагат модел на CRM 
процеса (вж. фиг. 4). 

В сравнение със CRM – диаманта, този модел посочва 
последователността от действия по практическото прилагане на CRM 
дейността. Той се фокусира върху основните изисквания от корпоративно и 
маркетингово естество, които са необходими за един успешен процес. Тук не 
са изведени цялостно основни елементи на предложения процес, а предимно 
дейности в неговите рамки.  

 
 

                                                           
34 Георгиева Е., Кехайова М. Интерактивният маркетинг, Международна научна конференция 
“Маркетинг и стратегическо планиране – теория, практика, обучение”, 9-12 септември, 2004 
година, 
35 Roberts M., Liu R., Hazard K., “Strategy, technology and organizational alignment: Key components 
of CRM success”, Databade Marketing & Customer Strategy Management, 2005, v. 12, 4, pp. 315 - 326 
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Фигура 4 
Модел на CRM процеса – Робъртс, Лиу и Хазард36
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Обобщена гледна точка, по-цялостна по своя характер предлагат Пейн 
и Фроу37 (2005). Стратегическата рамка на CRM (фиг. 5), съдържа следните 
нови моменти, които не откриваме в предходно представените модели: 

• поставя се ударение върху кръстосано-функционалните процеси на 
стратегията на CRM; 

• представената рамка е процесно основана и съдържа ключовите 
елементи във всеки от процесите; 

• уточнени са основни взаимодействия и взаимозависимости в 
рамките на целия процес подпроцеси. 

Основният фокус в стратегическата рамка е върху стратегическите 
процеси, които се осъществяват между организацията и нейните клиенти. 
Авторите извеждат пет ключови процеса, стоящи в основата на CRM: 1) 
разработване на стратегия; 2) създаване на полезност; 3) многоканална 
интеграция; 4) управление на информацията; 5) оценка на изпълнението. 
Тези процеси са във взаимодействие и взаимозависимост и представляват 
един интерактивен комплекс. Основната логика на концептуалната рамка за 
CRM стратегията се заключава в постигането на конкурентно предимство, 
чрез създаването на ценност за бизнеса и клиентите. Процесът на създаване 
на ценност се основава на всичко, което е постигнато към сегашния момент 
от организацията и на знанието за клиентите и обкръжаващата среда.

                                                          
37

36 Пак там, стр 318 
 Payne A., Frow P., “A Strategic Framework for Customer Relationship management”, Journal of 

Marketing, 2005, vol. 69, October, pp. 167 - 176 
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Фигура 5 
Концептуална рамка за CRM стратегия на Пейн и Фроу38

                                                           
 Payne A., Frow P., “A Strategic Framework for Customer Relationship management”, Journal of Marketing, 2005, vol. 69, October, р. 171 38



Цялостният процес по управление на взаимоотношенията с клиентите 
приключва с оценяване на резултатите след извършването на 
организационни и структурни промени в бизнеса, за да се постигне 
потребителски центрираната ориентация. Критичен момент за успешното 
приложение на CRM се оказва синхронизирането между бизнес стратегията и 
стратегията към клиентите в една организация. Именно тази синхронизация е 
в основата на цялостния стратегически процес по управление на 
взаимоотношенията с клиентите. Проблемите на практическо равнище 
произтичат от това, че тези два стратегически процеса имат различна 
организационна подкрепа и изпълнение. Ако бизнес стратегията обикновено е 
отговорност на изпълнителния директор, на борда на директорите, на 
генералния директор, то стратегията за клиентите най-често е в 
отговорностите на маркетинговия отдел. Това поставя необходимостта в 
рамките на бизнес стратегията да има ясно определение за цялостното 
интегриране и синхронизиране на стратегията към клиентите в рамките на 
организацията и времето. Необходимо е последната да очертава следните 
няколко момента: определяне на най-подходящите равнища за подразделяне 
на клиентските сегменти; определяне на най-подходящите начини на 
обхващане и обслужване на целевите пазари – от масовия към 
персонализирания маркетинг.  

В рамките на процеса на създаване на полезност конкретните 
резултати от предходния процес на създаване на стратегията трябва да 
бъдат превърнати в програми и проекти. Прилагането на идеята за взаимната 
изгодност и ценност на взаимоотношенията е ключов и същевременно 
критичен процес. Важни моменти тук са точното познаване на 
потребителската ценност39 и нейните основни компоненти; определянето на 
ценността на клиентите за компанията и организацията и дефиниране на 
критичните зони на припокриване с потребителската ценност; анализиране на 
ценността през целия живот по сегменти, с цел максимизиране на ефектите. 

 Процесът на многоканална интеграция има задачата да превърне в 
конкретни дейности с клиентите резултатите от предходните два процеса. 
Той се концентрира върху решенията за най-подходящите комбинации на 
използваните канали; върху това как да се осигури изпитването от страна на 
клиента на силно позитивни взаимодействия в рамките на тези канали; за 
това, когато клиентът взаимодейства с повече от един канал, как да се 
създаде и представи единна обединена гледна точка за него. Съвременното 
развитие на технологиите дава възможност взаимоотношенията между 
клиенти и компании да се движат в континуума виртуалност – реалност. 
Управлението на интегрираните канали изисква една компания да поддържа 
еднакво високи стандарти при осъществяването на взаимоотношенията по 
всички канали, които са валидни за практиката й. Моментът на прекия или 
виртуалния контакт с компанията представлява важен “момент на истината” в 
рамките на който клиентите правят заключения за ценността на фирмата и 
нейните продукти. 

                                                           
39 Повече подробности за понятието потребителска ценност (customer value) могат да се открият 
в Кехайова М., Понятийна рамка на потребителската ценност, СА “Д.Ценов” – Свищов, Годишник, 
том СIV, 2004, стр. 417-487 
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Създаването и развиването на знанието е свързано с процеса на 
управление на информацията. Основните материални елементи на този 
процес са: склад за база данни, който осигурява корпоративната памет за 
клиентите; информационно-технологични системи, които включват 
компютърния софтуер и хардуер на организацията, както и опосредстващия 
ги системен набор; аналитични средства; приложения за отделите, които 
работят пряко с клиента, както и за онези, които нямат директен контакт с 
него, тези приложения подпомагат голяма част от дейностите, извършвани 
при прекия контакт с клиента и при управлението на вътрешните операции; 
администриране и връзки по снабдяването. Процесът на управление на 
информацията е необходимо да осигурява средства за обмен на свързана с 
клиента и средата информация в рамките на цялата организация и 
пресъздаване на точна “картина” на съзнанието на потенциални и реални 
клиенти. Това е процес, който е предпоставка и резултат за и от всички 
останали в рамките на цялостното управление на взаимоотношенията на 
клиентите.  

Условно последен е процесът на оценка на изпълнението. Той може да 
бъде разгледан като съставен от два компонента – резултатите за 
предлагащата организация, които дават макро поглед върху цялостните 
взаимоотношения, пораждащи изпълнението, и мониторинг на изпълнението, 
който предоставя един по-подробен, микро поглед за индикаторите на 
метриката и ключовото изпълнение. Създаването на измерители ценността 
за организацията;  ценността за работодателите; ценността за 
заинтересуваните страни е важен момент от успешното реализиране на CRM 
процеса. Разработването на нормативи и стандарти за приложението на 
петте ключови процеса също е важен момент. Тяхната задача е да се 
постигне оптимизиране на разходите и максимизиране на ценността за 
организацията в рамките на конкретно взаимоотношение, по-ефективно 
приложение и осъществяване на цялостната CRM дейност. 

Концептуалната рамка на Пейн и Фроу най-пълно, според нас, 
представя идеята за стратегическата роля и позиция на CRM в рамките на 
организацията. Същевременно в модела са включени само клиентите на 
организацията. Макар да се постига с перфектна сегментация, това не е 
достатъчно. Такъв подход към разбирането на CRM е ограничен. 
Споделянето на ценности между организацията и клиентите в стратегически 
план изисква следене на динамиката на фактори от широката външна 
аудитория. CRM не бива да се ограничава в целите на организацията по 
продажбите към нейните клиенти. Той е маркетингов процес и стратегията 
към клиентите е доразвиване на общата маркетингова стратегия, която би 
трябвало да бъде допълнена в стратегическата рамка на концепцията на 
CRM. Идеята за него не може да бъде постигната без интерактивен 
маркетинг с всички структури на външната среда. Оттук нататък нейното 
модифициране може да се изразява в по-детайлното фокусиране и 
прецизиране на съдържанието на субпроцесите. Сега това не представлява 
предмет на нашето изследване, тъй като акцентът е за стратегическо  ниво 
на управление на маркетинговия процес.  
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Обобщения и насоки за бъдещи изследвания 

• Отношенията с клиентите стават обект на внимание на 
маркетинговите специалисти едва през 90-те години на миналия век. 
Обективните предпоставки за това са навлизането на пазарите в 
зрял етап и повишаването на жизнения стандарт. Най-голямо 
внимание към проблемите на клиентската ориентация на 
компаниите и към CRM концепцията към сегашния момент отделят 
специалистите от страните от Северна Америка, Западна и 
Централна Европа; 

• За CRM авторите приемат, че е интерактивен стратегически 
маркетингов процес, основан на знанието, който чрез 
конвенционални и съвременни технологии привежда в действие 
идеята за споделяне на ценности между заинтересувани общности 
на всички етапи от стратегическия бизнес процес; 

• На теоретично равнище по-нататъшните изследвания и търсения на 
емпирични доказателства могат да бъдат насочени към няколко 
важни области изучаването и измерването на ценност за 
потребителите в течение на целия живот (customer lifetime value); 
изучаването и измерването на изгодността на клиентите; 
изучаването и измерването на CRM ефективността; разработване на 
нормативи и стандарти за CRM приложения и др. 
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Приложение 1 
Определения за CRM обект на анализ 

№ Автор Година Определение Източник 
1 Fox T., Stead S 2004 CRM е установяването, развитието, поддържането и 

оптимизирането на дългосрочни взаимни, ценни 
взаимоотношения между потребителите и организацията. 

CRM: Delivering the Benefits, White paper by CRM Ltd 
& Sector Consulting Ltd, www.crmmuk.co.uk, цитиран 
последен достъп 10.10.2005, 14:25 

2 Reynolds J. 2002 CRM е бизнес стратегия, процес, култура и технология, които 
позволяват на компанията да оптимизира приходите си и да 
повиши стойността си чрез разбиране и удовлетворяване на 
нуждите на индивидуалните потребители. 

A practical Guide to CRM: Building more profitable 
Customer Relationships, 2002 
 

3 CRM консултанти 2004 CRM решенията откриват, изграждат и поддържат изгодни 
взаимоотношения между организацията и нейните ключови 
клиенти. 

RM: strategies & technologies, www.unica.com 

4 Гембл П., Стоук М., 
Вудкок Н 

2002 Това е общият стремеж на всички сътрудници на компанията да 
търсят всички потребители, да уточняват кои са те и да 
поддържат взаимоотношения между вашата компания и тези 
потребители толкова продължително време, колкото тези 
взаимоотношения са взаимноизгодни за двете страни. 

Мерил Стоун, Нейл Вудкок, Лиз Мэчтингер, 
Маркетинг, ориентированны на потребителя, 
Москва, 2003, стр. 11 

5 Genesys 
Telecommunications

2002 CRM не е просто технология, нито даже набор от технологии. 
Това е непрекъснато развиващ се процес, който изисква 
придвижване на нагласите далеч от традиционния бизнес 
модел на фокусирането вътре в себе си. CRM е подход, който 
една компания поема към своите потребители и който е 
подкрепен със сериозни инвестиции в хора, технологии и 
бизнес процеси. 

Genesys Telecommunications, CRM is a business 
philosophy, not a set of technologies, White papers, 
2005,p 20 

6 CRM справочник 2005 Това е процес или методология, който се използва за да се 
научи повече за потребителските нужди и потребителското 
поведение, с цел да се постигнат по-здрави и силни 
взаимоотношения с тях. 

http://crmtutorial.com, цитиран последен достъп 
28.12.2005, 22:45  
 

7 Siebel CRM 2005 Това е интегриран подход за откриване, достигане и задържане 
на потребителите. 

http://www.siebel.com, цитиран последен достъп 
25.10.2005р 11:43 

8 CRM справочник 2005 • Изкуството/ науката да се използва информацията, за да се 
открият, достигнат и задържат потребителите.  

• Съвкупност от хора, процеси, технологии, въпроси свързани 
с маркетинга, продажбите и  услугите; 

• Сърцето на всяка потребителски ориентирана бизнес 
стратегия и култура;  

• Холистичен подход, който унифицира всички точки на 
потребителски интеракции; 

http://www.crmadvocate.com/crmdefine.html, цитиран 
последен достъп 12.09.2005, 9:21 

http://www.crmmuk.co.uk/
http://www.crm2day.com/library/url.php?id=EEpElkZFVpCJTepKSe
http://www.crm2day.com/library/url.php?id=EEpElkZFVpCJTepKSe
http://crmtutorial.com/
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9 Khanna S. 2002 CRM е приложение на електронната търговия Measuring the CRM ROI& Show them Benefits, 
www.crm_forum. com, цитиран последен достъп 
20.10.2002, 10:45 

10 Peppers D., Roger 
M., Dorf B. 

1999 CRM може да бъде разгледан като прилагане на 1:1 маркетинга 
и маркетинг на взаимоотношенията в отговор на индивидуален 
клиент на основата на това, което клиентът казва и на всичко 
друго, което се знае за този клиент. 

Is your Company Ready for One-to-one Marketing, 
Harvard Business Review, 1999, v. 77, pp.151 - 160 

11 Hobby I. 1999 CRM е управленски подход, който дава възможност на 
организацията да идентифицира, привлече и засили 
задържането на изгодните клиенти чрез управление на 
взаимоотношенията си с тях. 

Looking After the One Who Matters, Accountancy Age, 
1999, v.28, pp. 28 - 30 

12 Couldwell Cl. 1999 CRM включва използването на информация за клиента с цел да 
се подобри печалбата на кампанията и обслужването на 
клиентите. 

Loyalty Bon Uses, Marketing Week, 1999, v. 14, p. 14 

13 Glazer R. 1997 CRM е насочено към осигуряване на стратегически мост между 
информационната технология и маркетинговите стратегии, 
целящи изграждане на дългосрочни взаимоотношения и 
полезност, което изисква “информационно-интензивни 
стратегии”. 

Strategy and Structure in Information – intensive 
Markets& The Relationship Between Marketing and IT, 
Journal of Market Focused Management, 1997, 
February, p. 65 - 81 

14 Stone M., 
Woodcock N. 

2001 CRM е категория за методологиите, технологиите и 
възможностите за електронна търговия, използвани от 
компаниите за управление на взаимоотношенията им с 
клиентите. 

Defining CRM and Assessing its Quality Successful 
Customer Relationship Marketing, Londodn, Kogan, 
2001, p.3-20 

15 Singh D., Agrawal 
D.P. 

2003 CRM е общо организационна инициатива, която принадлежи на 
всички области на една организация. 

CRM Practices in Indian Industries, International 
Journal of Customer Relationship Management, 2003, 
5/12, pp. 241 - 257 

16 Parvatiyar A., Sheth 
I. 

2001 CRM е подробна стратегия и процес на придобиване, 
задържане и поддържане на партньорски взаимоотношения с 
избрани клиенти с цел създаване на висша полезност за 
компанията и за клиентите. 

Conceptual Framework of Customer Relationship 
Management – Emerging Concept, McGraw-Hill, 2001, 
pp. 3 - 25 

17 Buttle F. 2001 CRM засяга развитието и поддържането на дългосрочни, 
взаимноизгодни взаимоотношения със стратегически значими 
клиенти. 

The CRM Value Chain, Marketing Business, 2001, 2, 
pp. 52 - 55 

18 Gosney I., Boehm 
Th. 

2000 CRM включва множество аспекти, но главната тема в него за 
компанията е тя да стане по-ориентирана към клиентите. 
Методите са базирани на уеб формата и присъствие в 
Интернет. 
 

Customer Relationship Management Essentials, IN, 
2000, p. 126 
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19 Kutner S., Cripps I. 1997 CRM е маркетинг движен от данните. Managing the Customer Portfolio of Healthcare 
Enterprises, The Healthcare Forum Journal, 1997, 
September, pp. 52 - 54 

20 Swift K. 2000 CRM е организационен подход за разбиране и оказване на 
влияние върху поведението на клиента, чрез смислена 
комуникация, с цел по-доброто привличане, задържане на 
клиента, постигане на по-добра лоялност от страна на клиента 
и по-добра полезност за клиента. 

Accelerating Customer Relationships – Using CRM and 
Relationship Technologies, Upper Saddle River, NY, 
Prentice Hall, 2000, p.35 

21 Tzokas N. 2000 CRM е подпомаган от ИТ процес, който създава ценност, който 
открива, изгражда, интегрира и фокусира, разнообразни 
компетенции на и във фирмата, към “гласа” на потребителите, с 
цел да достави дългосрочна по-висока потребителска ценност, 
по един печеливш на фирмата начин, към едни добре очертани 
съществуващи или потенциални потребителски сегменти. 

‘The CRM institute’, internal document, University of 
Strathclyde, Glasgow, in Tzokas N., Plakoyannaki E., 
CRM& a capabilities portfolio perspective, Journal of 
database marketing, 2001, v.9, 3, pp.228 - 237 

22 Paas L., Kuijlen T. 2001 CRM улеснява процесите по планиране и изпълнение на 
концепцията, ценообразуването, промоцията и дистрибуцията 
на идеи, стоки и услуги, за да създаде обмен, който задоволява 
индивидуални и организационни цели в едно дългосрочно и 
взаимно печелившо взаимоотношение. 

Towards a general definition of customer relationship 
management, Journal of database Marketing, 2001, v. 
9, 1, pp.51 - 60 

23 Mandati K 2002 CRM са систематични, автоматични, персонализирани, 
целенасочени и адекватни комуникации, инициирани пряко от 
позицията на данните за взаимоотношенията с продуктите, 
потребителското поведение и друга ценна потребителска 
информация, които целят не само повишаване на лоялността и 
цената на завоюване на клиенти, но също така и 
усъвършенстването и управляването на потребителските 
взаимоотношения по един по-ефективен начин, който е изгоден 
в еднаква степен за взаимодействащите си страни.  

The difference between CRM and database marketing 
by McKim B., Journal of Database marketing, 2002, 
v.9, 4, pp. 371 - 375 

24 Rapola J. 2002 CRM не е средство или технология, това е бизнес практика, 
която използва технологията и изисква еволюция на 
организацията. Тази практика  “рафинира” маркетинговите 
стратегии, бизнес офертите и интеракциите, основана на 
последователни и логични обмисляния и прилагане на 
проучвателни дейности, насочени към потребителите и 
цялостното пазарно пространство.  

The difference between CRM and database marketing 
by McKim B., Journal of Database marketing, 2002, 
v.9, 4, pp. 371 - 375 

25 Hughes A. 2002 CRM предполага, че можеш да предскажеш потребителското 
поведение като използваш големи натрупвания на данни. 

The difference between CRM and database marketing 
by McKim B., Journal of Database marketing, 2002, 
v.9, 4, pp. 371 - 375 
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СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ЗА КОМБИНИРАНЕ НА 
ЕЛЕМЕНТИТЕ НА МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС 

 
Обоснована е необходимостта и са очертани насоките за 
разработване на вариантни решения за комбиниране елементите на 
маркетинговия микс. Предлагат се стратегически комбинации от 
маркетингови елементи, като се анализират принципните 
зависимости между комбинираните елементи. Разработени са модели 
за оптимално планиране комбинирането на елементите на 
маркетинговия микс както на концептуално, така и на конкретно 
аналитично равнище. Така се създава прецизна процедура за използване 
на отделните елементи на маркетинга като инструменти в 
управлението на бизнеса, което протича в обхвата на един планиран 
маркетингов микс и в рамките на определен маркетингов бюджет. 
JEL: C52, M31  

 

Въведение 

В най-голяма конкретност на разглеждане маркетингът се развива като 
набор (микс) от елементи (инструменти), с които стопанските организации 
въздействат върху пазара и обкръжението. Маркетинговите елементи 
(елементите на маркетинговия микс) са съвкупност от средства и техники, 
които взаимосвързано и взаимообусловено осигуряват мениджърските 
решения за развитието на организациите. В широк смисъл маркетинговите 
елементи обхващат всички средства за активно поведение на пазара, с които 
организациите реагират в рамките на приетата стратегия за достигане на 
набелязаните цели. В тесен смисъл маркетинговите елементи са 
инструменти в действие, т.е. това са елементите на маркетинга, 
мобилизирани в различна комбинация помежду си съобразно приетите 
стратегии за достигане на набелязаните цели.  

На разположение на организациите са разнообразни маркетингови 
елементи. Класическото решение е за четири основни маркетингови 
елемента – продукт, цена, дистрибуция, комуникация.2 Последните 

                                                           
1 Петър Банчев е доцент, доктор по икономика в Стопанска академия “Д.А.Ценов” – Свищов. 
Ръководител е на катедра “Маркетинг”. Тел.: 0631 66 298. E-Mail: pban@uni-svishtov.bg 
2 В изложението по-нататък се придържаме към доминиращата в теорията и практиката теза за 
представяне на маркетинга чрез четири основни елемента, т.нар. “4 P-та” – Product (продукт), 
Price (цена), Place (дистрибуция), Promotion (комуникации), без да изключва управленските и 
познавателните стойности на другите групировки на елементите – например 7P-та, включващи 
още и People (потребители), Package (опаковка),  Personnel (кадри), или “4 C-та” –  Customer 
needs and wants (нужди и потребности на потребителя), Cost to customer (издръжка за 
потребителя), Convenience (удобство), Communication (комуникация), включването и на Servise 
(сервиза) и други.   
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непрекъснато се активират и насочват съобразно изменението на пазара и на 
околната среда. Освен това маркетинговите елементи постоянно се 
приспособяват към приетите цели и стратегии на развитието. Те взаимно си 
влияят, допълват и противопоставят. Във всеки конкретен случай 
мениджърският избор може да предпочете едни елементи и да елиминира 
други, да оформи различни комбинации между тях. 

 Така че пред мениджърския екип на организациите за решаване стоят 
въпросите за оформяне на пълен списък от маркетингови елементи, 
избиране на най-подходящите от тях, определяне насоките за тяхното 
комбиниране и съвместно използване, прецизиране на обсега, времето и 
мястото на прилагане и т.н. Това налага не само цялостното и всеобхватното 
им познаване и използване, но и търсенето на възможно най-добра 
комбинация от тях. Развитите идеи са съсредоточени към възможностите и 
насоките на търсене на оптимална комбинация от маркетингови елементи 
(елементи на маркетинговия микс), която осигурява достигането на 
набелязаните цели в развитието на бизнеса. 

1.  Концептуални стратегически решения за комбиниране 
елементите на маркетинговия микс 

1.1. Стратегически комбинации на маркетинговите елементи 
 

На всички елементи от маркетинговия микс може да се придаде 
определена стратегическа ориентация и обвръзка. При това, колкото те имат 
по-задължителен характер, колкото са по-твърди и влиянието им е по-
дългосрочно, толкова стратегическите аспекти са по-силно изразени. В този 
смисъл очевидна е по-тясната стратегическа обвързаност на аспектите на 
проявяване на асортимента, качеството, търговската марка, 
дистрибуционните канали, логистиката, пъблик рилейшънс, рекламата. По-
слаба е стратегическата изява на ценовите модификации, стимулирането на 
продажбите, личните продажби, формите на обслужване на купувачите. 

Маркетинговият бюджет е необходимо да се разпредели между 
елементите на микса. При това разпределението трябва да е такова, че 
отделните маркетингови елементи, в своето целокупно действие, да 
гарантира достигането на оптималните стойности на поставените цели 
(максимум по отношение на целите “оборот”, “печалба”, “пазарен дял” и 
други, минимум по отношение целта “разходи”). Тези решения се обосноват 
със съответни маркетингови програми. По-нататък са предложени подходи за 
алгоритмизиране и извеждане на квантифицирани оценки по маркетинговите 
програми. 

Ако например, една организация си постави за цел да максимизира 
приходите (U), респ. печалбата (G) и изгради своя маркетингов микс чрез 
активизиране на четирите основни елемента на маркетинговия микс, може да 
се запише: 

U, респ. G = f(x, p, D, W),  
където: 
x е пласментно количество; 
p - продажна цена; 
D - разходи за дистрибуция; 
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3W - рекламен бюджет . 
Всеки маркетингов елемент е параметър на тази функция и може да 

има различни равнища. И в зависимост от това, какви равнища на 
стойностите на посочените параметри се комбинират, те ще водят до 
различни резултати. Така всеки маркетингов микс е конкретен по равнища на 
елементите. Но той е конкретен и по време, среда и т.н. Затова както 
усилията по формиране на маркетинговия микс, така и резултатите са 
различни. Параметрите на функцията на преследваните цели, т.е. 
маркетинговите елементи, могат чрез различно тяхно комбиниране да 
определят различно равнище на достигане на приходите (U), респ. печалбата 
(G) - както като индивидуално влияние на всеки един елемент поотделно, 
така и като комплексното му влияние в микса. 

За стратегическите маркетингови решения представлява интерес 
разглеждането на маркетинговите елементи в тяхното единство и взаимна 
връзка. Организациите могат да разработят различни комбинации от 
маркетингови елементи, чрез които да осигурят определено равнище на 
достигане на преследваните цели. Те могат да се опишат с различни 
математико-статистически методи.  

Наример тази идея може да се покаже чрез стратегическата 
комбинация на три от основните елементи на маркетинговия микс – продажна 
цена (p,), разходи за дистрибуция (D) и рекламен бюджет (W). Фиг. 1. показва, 
че обхванатите елементи на маркетинговия микс могат да се определят на 
различни равнища. Възможни са комбинациите: 

* Първи вариант 
U1, респ. G1 = f(7,1000,6000); 
*  Втори вариант  
U2, респ. G2 = f(5,2000,2000); 
* Трети вариант 
U3, респ. G3 = f(2,5000,1000).  
Маркетинговият микс в  п ъ р в и я  в а р и а н т (при U1, респ. G1) се 

представя с голям рекламен бюджет (W1 = 6000 лева), висока цена (p1 = 7 
лева) и сравнително ниски разходи за дистрибуция (D1 = 1000 лева). 
Маркетинговият микс във в т о р и я  в а р и а н т (при U2, респ. G2) е с 
умерени равнища и на трите елемента (W2 = 2000 лева, p2 = 5 лева и D2 = 
2000 лева). За маркетинговия микс в т р е т и я   в а р и а н т (при U3, респ. G3) 
са характерни високите разходи за дистрибуция (D3 = 5000 лева), ниската 
цена (p3 = 2 лева) и малкият рекламен бюджет (W3 = 1000 лева). 

Но съвместното действие на наблюдаваните маркетингови елементи се 
представя чрез един n-мерен вектор, който ще отчита влиянието не само на 
включените елементи в маркетинговия микс, а и техните характеристики 
(субмикс). Например, при цените като субмикс трябва да се отчитат формите 
на разплащане, системата на франкировката и други, при дистрибуцията – 
съответно вида на каналите на дистрибуция, статута на дистрибуторите, при 
рекламата – използваните рекламни канали, рекламни носители и рекламни 
средства, времето и мястото на провеждането на рекламата и др. 

 

                                                           
3 Рекламата се представя като най-развития елемент от субмикса на комуникациите. 
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Фигура 1 
Варианти на стратегически комбинации на някои от маркетинговите елементи 
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Така че са възможни различни комбинации от маркетингови елементи, 

които трудно могат да се обхванат и опишат. От практическа гледна точка 
има смисъл да се предложат например следните стратегически комбинации: 

• стратегия на интензифициране на наличните продукти при 
досегашните купувачи чрез създаване на нови области на 
приложение, формиране на нова полезност, предлагане на 
приемлива цена, разширяване на дистрибуцията, засилване на 
рекламата; 

• стратегия на привличане на купувачи за наличните продукти от 
конкурентите чрез активна ценова политика, ценови преференции, 
повишаване качеството на продуктите, подобряване на комуни-
кациите, атрактивна опаковка, удобни форми на разплащане; 
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• стратегия на привличане на съвършено нови купувачи на наличните 
продукти чрез активна презентация (представяне), разработване на 
нови канали и дистрибуционни точки, прилагане на диференцирани 
цени, пригаждане свойствата на продуктите към специфичните 
изисквания на купувачите; 

• стратегия на разработване на нови пазари чрез разнообразяване 
функциите на продуктите, създаване на специфични свойства, 
търсене на нови начини на прилагане на продуктите, обновена и 
активна реклама, диференциран ценови подход, приемливи форми 
на предлагане; 

• стратегия на създаване и пускане на пазара на съвършено нови и 
оригинални продукти, определяне на високи цени, провеждане на 
интензивна реклама, ограничаване на дистрибуционния обхват; 

• стратегия на създаване и пускане на пазара на обновени продукти, 
които ползват имиджа на други продукти, диференцирани цени, 
специализирана реклама, разширен дистрибуционен обхват; 

• стратегия на пускане на пазара на утвърдени продукти, в ограничено 
количество, бедна реклама, стеснена дистрибуционна мрежа; 

• стратегия на продуктово-пазарна диверсификация чрез създаване и 
лансиране на нови продукти на нови пазари, ново качество, 
използване на ценова диференциация, формираща реклама, утвър-
дени и/или нови канали и др.; 

• стратегия на трайно установяване на пазара чрез добро качество на 
продуктите, активна реклама, диференцирани цени, разширена 
дистрибуция; 

• стратегия на интензивно навлизане на пазара чрез предлагане на 
нови продукти, добро качество, високо равнище на цените, 
интензивна комуникация; 

• стратегия на широко навлизане чрез предлагане на нови продукти 
на ниски цени, активна промоция, разширен дистрибуционен обхват; 

• стратегия на изборно навлизане на нови продукти на пазара чрез 
поддържане на високи цени, ограничен бюджет за дистрибуция и 
комуникация; 

• стратегия на елиминиране на продуктите чрез количествено 
ограничаване на предлагането, неосигуряване на необходимото ка-
чество, ограничена дистрибуция, непривлекателни цени, спиране на 
комуникационните усилия и др. 

Могат да се разработят и други стратегически комбинации от 
маркетингови елементи. Теоретически техният брой е 4n, където 4 е брой на 
основните маркетинговите елементи, n - брой на вариантите на развитие 
(субмикса) на всеки елемент.  Част от вариантите, разбира се, трябва да се 
елиминират още по идея при явна противоречивост и очевидна неприемли-
вост на комбинациите. 

Както се вижда, при отделните стратегически комбинации марке-
тинговите елементи влизат в различен обхват и интензитет. В редица случаи 
те са и в конфликтна ситуация помежду си. Например по принцип високите 
цени ограничават количествените параметри на продажбите, обратно - 
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стремежът към масовизиране на продажбите предполага ограничаване на 
ценовите равнища, увеличаването на рекламния бюджет по принцип "обира" 
по-голяма част от ценовите разлики при покупко-продажбите, разширяването 
на броя на крайните точки на дистрибуция увеличава издръжката и 
ограничава възможностите за контрол върху дистрибуцията (за запазване на 
качеството, за провеждане на рекламата и т.н.). Затова конкретният вид на 
функционалната зависимост между параметрите (обхванатите маркетингови 
елементи) и зависимата променлива (целта) може да се опише с различни 
форми на връзка. Всички те отчитат една или друга степен на еластичност на 
преследваната цел на бизнеса от обхванатите маркетингови елементи. 

На практика, използването на едни или други маркетингови елементи и 
тяхното комбиниране се осъществява след като предварително е определен 
маркетинговият бюджет. За да бъде включен един маркетингов елемент в 
комбинацията на маркетинговия микс са необходими средства, които се 
осигуряват чрез планиране на маркетинговия бюджет. 

Последният може да се определи по различни методи. Те са 
аналитични на методиките за планиране на комуникационния бюджет. По-
трудно е планираните средства да се разпределят по маркетингови дейности 
така, че да се получи оптимална комбинация от маркетингови елементи. Дори 
и да се приеме висок маркетингов бюджет, ако той не е правилно 
разпределен по маркетингови елементи, може да се окаже пагубен за 
пазарната съдба на определен продукт или за преследването на  други 
икономически и пазарни цели. 

Проблемите за планиране на оптимална комбинация на 
маркетинговите елементи идват и от това, че тяхното комбиниране трябва да 
се специфицира според редица съображения. Например, маркетинговият 
микс трябва да е различен според характеристиките на пазара, на който се 
излиза, според конкурентната ситуация, общата икономическа конюнктура, 
формулираните цели на бизнеса и т.н. Тук се отчитат също спецификата на 
продуктите, характера на нуждите, които се задоволяват, степента на 
масовост на потреблението, техническата сложност и качествените 
параметри на изделието и др. 

 
1.2. Стратегически взаимозависимости между маркетинговите 

елементи 
Стратегическите оценки за елементите на маркетингово въздействие 

трябва да отчитат вариантните възможности за тяхното непрекъснато 
изменение и протичащите при това процеси на взаимно обуславяне 
(предполагане и ограничаване). В маркетинговия микс те се проявяват като 
насоки на взаимно заменяне, взаимно допълване и взаимно лимитиране. 

• Първи вариант. Взаимно заменяне на маркетинговите елементи.  
Насоките за взаимното им заменяне (взаимозаменяемост) могат да се 

опишат като изокванти на прихода (U), респ. печалбата (G) при различното 
съчетаване на елементите. На фиг. 2 е показана идеята за осигуряване на 
един и същ ефект (приход, печалба) при различно съчетаване на рекламните 
и ценовите елементи. 
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В случая всяко i (i = 1, 2) вариантно съотношение между ценовите (p
i
) и 

(рекламните W
i
) решения осигурява определен постоянен ефект – приход 

(U ), печалба (Gi i
). Тук е важно да се определят възможните граници на 

взаимноизгодното им заместване. Очевидно по-високо равнище на 
преследвания резултат (U

2, респ. G2) ще се достигне чрез активизиране на 
един от взаимно заменящите се елементи без ответно подтискане на другия 
или при установената взаимозаменяемост да се активизират други мар-
кетингови елементи. 

Фигура  2 
Взаимно заменяне между маркетинговите елементи 
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• Втори вариант. Взаимно допълване на маркетинговите елементи. 
Насоките за тяхното взаимно допълване (взаимодопълняемост) се 

свеждат до натрупване и умножаване на ефекта от съвместното им влияние в 
т.нар. синергетичен или мултипликативен ефект. Такъв ефект например би 
осигурил комбинирането между агресивната реклама (осигурена чрез по-
голям рекламен бюджет) и ценово лидерство, повишеното качество и съпът-
стващите го високи цени, атрактивната опаковка и подходящи канали за про-
дажба и др. Идеята за такъв подход на взаимно допълване на активността на 
рекламата и ценовото лидерство е показана на фиг. 3. 

За постигане на определен ефект (U
1, респ. G1) мобилизирането на 

дадено равнище от единия елемент – например рекламния бюджет (W1), 
предполага определено равнище на другия елемент – например продажната 
цена (p1). Очевидно по-висок ефект (U

2, респ. G2) ще се получи при 
едновременно увеличаване на ценовите (p

2
) и рекламните (W

2
) стимули. 

Ефектът ще расте в рамките на възможностите на организацията да отдели 
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ресурси за реклама (рекламен бюджет Wi) и готовността на купувачите да 
плащат по-скъпо (по-високи цени p ). i

Фигура 3 
Взаимно допълване между маркетинговите  елементи 
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• Трети вариант. Взаимно лимитиране на маркетинговите елементи. 
Насоките за взаимното лимитиране (взаимоограничимост) се проявяват 

по логиката на взаимозависимостта между факторите на производството, 
респ. продажбите. Обикновено при комбинираното използване на различните 
маркетингови елементи всяко разширяване или ограничаване на количестве-
ните и/или качествените параметри на едни елементи съответно увеличава 
или намалява ресурсовите условия за осъществяване на бизнеса (развитие 
на производството и продажбите) от другите елементи. В този смисъл всяко 
включване на допълнителни обеми от елементите или ограничаването им 
директно и в определена пропорционалност влияе върху размера на 
резултата от бизнеса (получаван приход, печалба и други). Графически тази 
идея е представена на фиг. 4. 

Теоретично са възможни различни комбинации от маркетингови 
елементи - в случая рекламните условия (бюджет) W

i
 и равнищата на цените 

p , които осигуряват определен приход U , респ. печалба Gi ii
. Всяка комбинация 

от тях се представя чрез съвкупността от точки, съответно от представените 
чрез тях криви  A, B и C, преминаващи през началото на координатната 
система (O). Избирането на една от тях при определен критерий (целева 
функция) прави останалите комбинации от маркетингови елементи при всяко 
друго тяхно равнище неефективни. 
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Фигура 4 
Взаимно лимитиране между маркетинговите  елементи 
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Такова съотнасяне дава възможност търсенето на оптимална 

комбинация от маркетингови елементи, която да лимитира достигането на 
най-благоприятни (максимални) резултати от бизнеса - приходи (U → max), 
печалба (G → max) с наличните ресурси – рекламен бюджет (W → const), 
цени (p → const) и други или достигане на желани резултати - приходи (U→ 
const), печалба (G → const) с най-малки (минимални) разходи на ресурси – 
рекламен бюджет (W → min), цени (p → min) и други при организиране на 
съответните маркетингови елементи. Например по-ниските цени по принцип 
ограничават възможностите за отделяне на средства за рекламен бюджет, 
свиването на дистрибуционния бюджет ограничава възможностите за раз-
витие на промоциите при продажбите и обратно. Решенията тук могат да се 
изведат и обосноват количествено с математическите методи на 
оптималното планиране. 
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2. Стратегическо планиране на комбинирането на елементите на 
маркетинговия микс 

2.1. Предварителен избор при комбинирането 

При разглеждане на връзката между маркетинговите елементи и 
търсене на подходяща форма на тяхното съвместно използване трябва във 
всички случаи да се оценяват пазарните възможности на продуктите. Затова 
всеки продукт, за който се разработва съответен маркетингов микс, е 
необходимо да бъде характеризиран с типичните му белези. В тази насока 
интересни идеи развиват Х. Липсон, Д. Дарлинг и Ф. Рейнолдс, които най-
подробно описват свойствата на продуктите и изграждат класове от продукти 
и системи от продуктови характеристики, които имат различни изисквания 
към елементите на маркетинговия микс. Тези класове (системи) се свързват с 
особеностите на формиране на цените, организацията на дистрибуцията, 
провеждането на рекламата и др. На тази основа Г. Миракъл предлага 
следният каталог (списък) от продуктови характеристики, които са 
определящи за избора на подходящ маркетингов микс:4

• важност на продукта за купувачите; 
• време и усилия, които купувачите изразходват за осъществяване на 

покупката; 
• честота на подменяне на продукта, обусловена от модни тенденции 

и технически модификации; 
• технологическа сложност на продукта от гледна точка на купувачите; 
• потребност от сервиз преди и след покупката; 
• честота на купуването и потребяването; 
• продуктово разпространение по брой и тип купувачи и различни 

насоки на употреба. 
Тези насоки на групиране на продуктовите характеристики се поставят 

в основата на избора на маркетинговия микс. Съставя се скала на продуктите 
според характеристиките им, в която те се метрират в пет класа. 
Относителната оценка за характеристиките на всеки един продукт зависи от 
спецификата на влиянието им върху маркетинговия микс при обособения 
продуктов клас (вж. табл. 1 и 2).5

 Таблица 1 
Класове продукти според спецификата на влияние на техните характеристики 

върху маркетинговия микс 
Класове Видове продукти 
продукти 
І Цигари, сапуни, ножчета за бръснене, захарни изделия 
ІІ Дребни артикули, малки домакински стоки, дребни бижута, аксесоари към облеклото 
ІІІ Радио и телевизионни приемници, големи домакински стоки, дамски палта, големи 

спортни и туристически принадлежности 
ІV Скъпи камери, автомобили, качествени мебели, луксозни бижута, медицински уреди 
V Жилища, антични мебели, произведения на изкуството, облекла по поръчка 

                                                           
4 Вж. MEFFERT, H. Marketing. Grundlagen der Absatzpolitik. 7. überarb. und erw. Aufl. Wiesbaden, 
1991, S. 520  
5 Пак там, S. 522 
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Таблица 2  
Относителна тежест на продуктовите характеристики за отделните 

продуктови класове 
К л а с о в е Продуктови 

характеристики І ІІ ІІІ ІV V 
Важност много 

малка 
малка средна голяма много 

голяма 
Време и усилия за покупка много 

малки 
малка средна голяма много 

големи 
Честота на подменяне много 

малка 
малка средна голяма много 

голяма 
Техническа сложност много 

малка 
малка средна голяма много 

голяма 
Потребност от сервиз много 

малка 
малка средна голяма много 

голяма 
Честота на купуване много 

голяма 
голяма средна малка много 

малка 
Разпространение много 

голямо 
голяма средна малка много 

малко 
 
Всеки продукт, попаднал в съответния клас, получава определени 

балове – например по 100-степенна скала (от 1 до 100). Идеалното 
разпределение на тези балове за петте класа е: І клас – от 1 до 20 бала; ІІ 
клас – от 21 до 40 бала; ІІІ клас – от 41 до 60 бала; ІV клас – от 61 до 80 бала 
и V клас – от 81 до 100 бала. Равнището на притежаваните балове определя 
степента на обхващане елементите на маркетинговия микс и типичните за 
всеки елемент субмиксове. 

Върху основа на изложените идеи може да се построи логически модел 
за предварителен избор на комбинацията от елементите на маркетинговия 
микс и техните субмиксове така, че да се предложи най-подходящото 
маркетингово въздействие върху съответния продукт (вж. фиг.  5). 

Пример. Нека се разработва комбинация от елементите на 
маркетинговия микс на две продуктови групи, попадащи в различни класове. 

Първи вариант. Маркетингов микс за продукти от нисък клас. 
Продуктовата група “миещи и перилни препарати” (сапуни, шампоани, 

прахове за пране, омекотители и други) се продава от магазин на търговска 
верига “МЕТРО”. Това е първият (най-ниският) клас по посоченото 
разпределение. На тази продуктова група се дават примерно 20 бала, защото 
е в горната част на първия клас. Ако се построи вертикален маркер върху 
логическия модел, който преминава през мащаба на  класа на перилните 
препарати от 20 бала, се получава следният избор на елементите на 
продуктовия и дистрибуционния маркетингов субмикс: 

1. По отношение на продуктовия субмикс 
• Търговските марки и опаковката са от голямо значение. Тази 

група продукти е с голямо разнообразие на търговски марки, 
предлага се в разнообразни по обем, форма, цвят и т.н. опаковки. 
Търговските марки и опаковките тук изпълняват всички 
маркетингови функции – разграничаване, рекламиране, 
стимулиране, диференциране и т.н. 
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Фигура 5 
Логически модел за предварителен избор на комбинация от маркетингови 

елементи (маркетингов микс) 
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Легенда: М – марка, ПК - пласментни канали, О – опаковка, СС - складово стопанство, ПС - 
продуктов сервиз, ФД - франчайзинг дистрибуция, ПД - продуктово диференциране, Д – 
дистрибуция, ЦД - ценово диференциране, Р – реклама, ЦК - ценови контрол, ЛП - лични 
продажби, СП - стимулиране на продажбите, К – кредити 

 
• Продуктовият сервиз не е необходим или е много ограничен. 

Спецификата на този продукт не налага поддържането на сервиз. 
• Няма или е ограничено продуктовото диференциране. В рамките 

на една търговска марка то е незначително. 
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 2. По отношение на дистрибуционния субмикс 
• Складовото стопанство е от голямо значение. За съхраняване на 

тази продуктова група трябва да се поддържа съответно 
складово стопанство с добра организация и технология на 
поддържане  и обработване на продуктите. 

• Разчита се на дълги канали. Дистрибуцията преминава през 
различни посредници докато стигне до крайния купувач 
(потребител), за което се изгражда и съответна логистика – 
ангажират се транспортни средства, формират се запаси и др.). 

• Водеща е интензивната дистрибуция. Това означава, че тази 
продуктова група може да се предоставя за продажба на 
неограничен брой дистрибутори, които да покриват целия пазар. 

А ако се построи хоризонтален маркер, който да преминава през 
мащаба на перилните препарати от 20 бала, се получава следният избор на 
маркетинговите елементи: 

1. По отношение на ценовия субмикс 
• Ограничено или почти никакво ценово диференциране в рамките 

на една търговска марка. За стимулиране на продажбите се 
залага повече на неценовите средства. 

• Ограничен или почти никакъв ценови контрол. Цените на тази 
продуктова група не подлежат на ценови контрол. 

• По принцип покупките са с по-малка стойност и няма място за 
кредитиране на продажбите. 

2. По отношение на комуникационния субмикс 
• Рекламата е от съществено значение. Голямото разнообразие от 

търговски марки налага засилена реклама на тази продуктова 
група чрез използване на всички средства за масово 
комуникиране. 

• Личните продажби са ограничени или почти нямат значение. 
Продажбите се осъществяват чрез масово предлагане на пазара 
и няма нужда от лични контакти и специални промоционални 
умения на продавачите. 

• Стимулирането на продажбите има голямо и много голямо 
значение. Прилагат се различни ценови и неценови форми на 
стимулиране – отстъпки за количество (ценови намаления), 
бонуси на количество (“тринадесет в пачката”, “пето резервно 
колело”), комплектоване с други продукти (омекотители, 
ароматизатори). 

Втори вариант. Маркетингов микс за продукти от висок клас. 
Продуктова група “жилища” се продава от Агенция за недвижими имоти 

“Маги”.  Жилищата попадат в средата на петия клас на извършеното 
разпределение. Това е най-силният клас. Те получават примерно 90 бала. 
Вертикалният и хоризонталният маркер при тази оценка определят: 

1. По отношение на продуктовия субмикс 
• Ограничено и много малко значение на търговската марка и 

опаковката. По принцип при жилищата характеристиката 
“търговска марка” не е присъща. Само в редки случаи може да 
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има поддържане на определен строителен стил, специфичен 
дизайн и др. Същото се отнася и за дизайна и опаковката.  

• Налице е необходимост от средно и високо равнище на 
продуктовия сервиз. Той се свежда преди всичко до поддържане 
и ремонт на жилищата, сезонното почистване и освежаване, 
някои промени във функционалността на жилищните помещения. 

• Твърде голямо е значението на продуктовото диференциране. 
Жилищата са със силна продуктова диференциация. Само в 
ограничени случаи се строят жилища по еднотипни проекти – 
например при жилищата в блоковете, особено панелните. 

2.  По отношение на дистрибуционния субмикс 
• Водещи са директните продажби. По принцип продажбите на 

жилища се основават на директна среща между продавачите и 
купувачите. Има място и за посредници, но предимно еднозвенно 
посредничество. 

• Работи се с много къси канали. Основна част от сделките с 
жилища се осъществява чрез директни продажби и еднозвенни 
канали. 

• Складовото стопанство няма значение. По принцип този продукт 
не подлежи на складиране, формиране на запаси, няма нужда от 
логистични решения. 

3. По отношение на ценовия субмикс 
• Ценовата диференциация е съществена. При жилищата ценовото 

разнообразие е голямо. По принцип всеки продукт (жилище) е с 
индивидуална цена. 

• Ценовият контрол е силно застъпен. Ценовите равнища на 
сделките с жилища са обект на наблюдение и контрол. Всяка 
сделка се облага с данъци на база достигнатото ценово равнище. 
Следи се динамиката на цените.6 

• Ползването на кредити е от голямо значение. Голяма част от 
сделките с жилища се осъществява с финансови средства чрез 
целево ценово кредитиране. Банковият сектор предлага богата 
гама от жилищни кредити. 

4. По отношение на комуникационния субмикс 
• Малко или умерено значение на стимулирането на продажбите. 

Много от инструментите за стимулиране на продажбите тук не 
могат да се използват, предвид уникалността на всяка сделка. 

• Изключително или основно се разчита на личните продажби. 
Собствениците на жилища или техни посредници (агенции за 
недвижими имоти) влизат в директен контакт с потенциалните 
продавачи. 

• Рекламата няма съществено значение. Тя се измества от 
традиционните обяви и съобщения. 

Макар и  схематичен, този модел прави опит да обвърже отделните 
маркетингови елементи, като отчита взаимната зависимост между тях. При 
                                                           
6 В България в тази насока от няколко години се изчислява индексът REMI (Real Estate Market 
Index).  

 130 



 

това решението може да се изведе на етапи, което съответства на 
етапността на маркетинговото планиране – по логическите стъпки на 
обхващане на отделните елементи на маркетинговия микс. Така изборът на 
последния, съобразно продуктовите групи е един необходим подход при 
маркетинговата организация на управлението на бизнеса. 

Очевидно този подход на подбиране на елементите на маркетинговия 
микс е в значителна степен схематичен и не е съвсем прецизен. Основните 
проблеми при неговото използване се свеждат до: 

• Предложеният каталог на продуктовите характеристики не е 
универсален. Някои продукти може да не влязат в предложената 
схема. При други продукти би могло да настъпят съществени 
промени в условията на производство и продажби. Затова каталогът 
подлежи на допълване и ревизиране. 

• Мястото на всеки конкретен продукт в групата трудно се определя. 
Още по-трудно се обхващат взаимозависимостите между отделните 
модификации на продуктите. Разчита се на сравнителния преглед с 
останалите продукти в групата и на субективните оценки на 
изследователите. 

• Някои оценки могат да не отговарят на реалната пазарна ситуация. 
Например при повече от продуктите от ІV група (фото и кинокамери, 
автомобили и други) по модела се получава, че рекламата не е 
съществен елемент на необходимия маркетингов микс. Практиката 
през последното десетилетие промени съществено реалната 
пазарна ситуация. 

Така че въпреки привлекателността си, този логически подход не 
решава изчерпателно въпроса за комбинирането на елементите на 
маркетинга в маркетинговия микс. Прецизен подбор и подреждане може да се 
осъществи чрез използване на строги количествени модели и методи за 
оптимизиране комбинирането на елементите на маркетинговия микс. 

 
2.2. Възможности за оптимално комбиниране на  елементите на 

маркетинговия микс 
Значително по-прецизни резултати при комбинирането на елементите 

на маркетинговия микс се получават с помощта на количествени методи, 
които позволяват строга алгоритмизация на подбора. Обикновено се залага 
на методиките на маржиналния анализ. Построяват се непрекъснати и 
диференцируеми математически функции на желания резултат (цел) за 
достигане в бизнеса. Обикновено това са оборота (U) или печалбата (G), 
които могат да се измерят количествено. Предпочитанието е като цел да се 
постави максимизирането на печалбата (G), получавана от продажбата на 
съответния продукт, защото този показател интегрира в себе си крайните 
резултати от бизнеса. А маркетинговите елементи, включени във функцията 
на печалбата (G) са: достигнато пласментно количество (x), равнище на 
цената (p), разходи за дистрибуция (D), комуникационен (рекламен) бюджет 
(W). Основните изисквания и тук са тези елементи да са количествено 
измерими поотделно за всеки продукт, да могат да се променят и заместват. 
По-нататък се предлагат три варианта на подхода. 
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Първи вариант. Модел на маркетингова реакционната функция. 
Предлага се подход за аналитично моделиране на комбинирането на 

маркетинговите елементи върху основа на теоремата на Дорфман-Стайнър.7 
Постановката на задачата се свежда до формулиране целта на бизнеса и 
обуславящите я параметри. Нека целта на бизнеса се свежда до 
максимизиране на печалбата (G). Тя зависи от четирите основни маркетнгови 
елемента – пласментно количество (х), равнище на цената (p), разходи за 
дистрибуция (D) и рекламен бюджет (W), т.е. 

),,,( WDpxfG = . 
При това пласментното количество (x) зависи от останалите елементи 

на маркетинга, т.е. 
),,( WDpfx = . 

Функцията на печалбата (G) в случая е 
KpxG −= , 

където K са разходите по производство и реализация на продукта. 
Дистрибуцията и рекламата участват във формирането на 

маркетинговия бюджет. При това, колкото по-големи са средствата, заделяни 
от маркетинговия бюджет за всеки един от тези елементи на маркетинговия 
микс, толкова в определено съотношение трябва да се очаква и нарастване 
на пласментните количества, т.е. 

0>
∂
∂
D
x 0>

∂
∂
W
x

и . 

Това правило не важи само за цената 

0<
∂
∂
p
x

, т.е. колкото е по-висока цената, толкова по-малко са 

пласментните количества. 
А функцията на разходите по производството и реализацията на 

продукта е 
MxcKK vfix ++= , 

където: 
Kfix са постоянни производствени разходи; 
cv - променливи производствени разходи; 
M - маркетингови разходи. 
Маркетинговите разходи (M) тук включват разходите за дистрибуция (D) 

и рекламния бюджет (W), т.е. 
WDM += . 

Оттук, чрез заместване на горните рекурентни връзки за печалбата (G) 
може да се запише: 

]),,(.[),,(. WDWDpfcKWDpfpG vfix +++−= . 

                                                           
7 Вж. Meffert, H. Marketing. Grundlagen der Absatzpolitik. 7. überarb. und erw. Aufl. Wiesbaden, 1991, 
S. 526;  Meffert, H. Arbeitsbuch zum Marketing. 4., erw. Aufl. Wiesbaden. 1990. S. 270, 279; Böcker, F. 
Marketing. 3 überarb. und erw. Aufl. Regensburg, 1987, S.441-443; Schmalen, H. 
Kommunikationspolitik. Werbeplanung. 2., überarb. und erw. Aufl. Stuttgart, 1992, S. 76, 79, Котлър, Ф. 
Управление на маркетинга. Т.1. С., 1996, 142 
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Функцията  представлява брутната печалба, а 

 е функция на пълните разходи (постоянни и 
променливи) по производството и реализацията на продукта. 

),,(. WDpfp
WDWDpfcK vfix +++ ),,(.

Аналитичното решение на функцията за максимизиране на печалбата 
(G) от бизнеса предполага тази функция да се диференцира частно по 
основните аргументи (елементи на маркетинговия микс), получената първа 
частна производна да се приравни на нула и функцията се реши относно 
аргументите. В случая при функцията на брутната печалба (G) се получават 
първите частни производни спрямо цената (p), разходите за дистрибуция (D) 
и рекламния бюджет (W): 

p
x

x
cx

p
xcx

p
xp

p
G v

v ∂
∂

∂
∂

−
∂
∂

−+
∂
∂

=
∂
∂

, 

D
cx

D
x

x
cx

D
xV

D
xp

D
G vv

∂
∂

−
∂
∂

∂
∂

−
∂
∂

−
∂
∂

=
∂
∂

 

и 

1−
∂
∂

∂
∂

−
∂
∂

−
∂
∂

=
∂
∂

W
x

x
cx

W
xV

W
xp

W
G v . 

  
Максимумът на функцията на печалбата (G) се достига, когато се 

намери оптимална комбинация от участващите в нея параметри 
(маркетингови елементи). 

0=
∂
∂

=
∂
∂

=
∂
∂

W
G

D
G

p
G

. 

 Това означава, че пределната печалба (G) при отделните 
маркетингови елементи е равна на нула, т.е. достигната е максималната й 
стойност. 

Тогава при всяко уравнение се получава: 

)(
x
cxc

x
pxp v

v ∂
∂

++
∂
∂

−= , 

x
D

D
cx

x
cxcp vv

v ∂
∂

∂
∂

+
∂
∂

+= .)(  

и 

x
W

x
cxcp v

v ∂
∂

+
∂
∂

+= )( . 

Графически тази идея може да се покаже чрез т.нар. линия на 
постоянния маркетингов микс в маркетингова реакционната функция, при 
която равнището на отделните маркетингови елементи в микса осигуряват 
сравнително равновесие при разпределението на маркетинговия бюджет. 
Например нека с цел опростяване на графичното представяне се наблюдават 
само два маркетингови елемента – разходи за дистрибуция (D) и рекламен 
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бюджет (W). Тогава може да се построи следната схема на оптималната 
комбинация на средства, заделяни за дистрибуция и реклама (вж. фиг.  6)  

 Фигура 6 
Оптимална комбинация на дистрибуцията и рекламата съобразно 

маркетинговия бюджет 
 

 

1G  

3G  

2G  

1W  3W
 

2W  

1D

2D

3D

Дистрибуционни  разходи

Рекламен бюджет 

Печалба 

 
 
 Фиг. 6 показва, че при различна комбинация на маркетинговите 

елементи разходи за дистрибуция (D) и рекламен бюджет (W) се достига до 
различни равнища на печалбата, съответно точки G1, G и G2 3. Линията на 
постоянния маркетингов микс представя всички комбинации на обхванатите 
маркетингови елементи, които стоят един спрямо друг в определена 
постоянна позиция. А линията на постоянния бюджет определя комбинациите 
от маркетингови елементи, за които маркетинговият бюджет е достатъчен. 
Максимумът в случая ще се достигне при такава комбинация от маркетингови 
елементи, при която линията на постоянния бюджет се допира до линията на 
печалбата, зададена като проекция на функцията на печалбата (вж. фиг. 7). 
Това е т. Е от функцията на печалбата. 

Условието за равновесие може да се развие по-нататък, ако се въведат 
оценки за еластичността на пласментните количества (x) от равнището на 
цената (p), разходите за дистрибуция (D) и рекламния бюджет (W). В случая: 

x
p

p
xK px ∂
∂

−=
x
px

K
p

px ∂
∂

−=, откъдето  

и отговаря на първия член от условието за максимална печалба. 
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 Фигура 7 
Оптимален маркетингов микс от дистрибуция и реклама 

E

3G  

2G  

1G  

D
Дистрибуционни разходи 

W 

Рекламен бюджет 
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, откъдето  

и отговаря на втория член на формулата. 

p
W
x .

∂
∂

=μ , 

μкъдето е относително изменение на пласментното количество под 
влияние на относителното изменение на рекламния бюджет, следва 

μ
p

x
W

=
∂
∂

 и отговаря на третия член на формулата. 

Оттук условието за равновесие и оптималност има вида 

μ
p

K
c

K
p

Dx

v

Px

== , 

от което следва 

μ== Dx
v

Px K
c
pK . 

Това записване (теоремата на Дрофман - Стайнър) показва, че 
оптималният маркетингов микс на една организация се достига тогава, когато 
еластичността на пласментните количества от цената, отношението на 
цената към променливите разходи, умножено с еластичността на 
пласментните количества от дистрибуционните разходи и относителното 
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изменение на пласментните количества под влияние на относителното 
изменение на рекламния бюджет са взаимно равни помежду си. 

Пример. Нека, на база отчетните данни в шивашко предприятие ЕТ 
“Робсов”, което произвежда дамско облекло за износ, за продукт “дамски 
блузи”, е определено, че на всяка промяна на цената с 1% печалбата се 
изменя в обратна посока с 2,5%, т.е. 2−=pxK ,5, на всяка промяна на 
дистрибуционните разходи с 1% печалба ня с 0,7% в права посока, 
т.е. 

та се изме
70,=DxK  и относителното изменение на пласментните количества 

спря а рекламния бюджет е 0,5, т.е. 50,мо това н =μ . Да се определи 
оптимален маркетингов микс за продукт “дамски бл  който се знае още, 
че пазарната цена е 7,50 лв., променливите разходи при производството на 
една блуза възлизат на 4 лв., а авансираните постоянни разходи в 
производството и реализацията са 80 00 лв. Тези икономически параметри 
се запазват и през 2006 г. Очакваните пласментни количества за т.г. са 70000 
бр. блузи. Организацията прави разходи по дистрибуцията средно по 2 лв. на 
брой, а рекламният бюджет е определен на 3500 лв. 

Най-елементарните изчисления определят след

узи”, за

0

ната печалба: 
215003500270000470000800007000057 =−−−−= ...,G  лв. 

Но тази печалба не е най-добрата. Затова по-нататък ще каже 
алгор

 на маркетинговия бюджет по идеята на 
форм

се по
итъм за оптимизиране на комбинацията от маркетингови елементи с 

цел максимизиране на печалбата. 
Оптималното разпределение
улата (теоремата) на Дрофман-Стайнър е: 
* За първия член 

4
52

10
=−=

p
− ,PxK

. 

* За втория член 

75170
4

10 ,.=Kp ,=Dx
vc

. 

*  За третия член 
55010 == ,.μ . 

Очевидно тря а да се обърне внимание на увеличаването на 
дистр

мо насоката на 
разви

бв
ибуционните разходи, след това на цената, за да се изравни силата на 

влиянието на обхванатите три маркетингови елемента. Тогава може да се 
очаква, че печалбата от бизнеса с този продукт ще нарасне. 

Както се вижда, този теоретичен модел показва са
тие на маркетинговите елементи в тяхната комбинация и съвместно 

действие. Той ограничава по-прецизните изчисления, което се поражда от 
неточността на информацията по определяне показателите за еластичността 
на печалбата спрямо елементите на маркетинговия микс. Затова моделът 
има повече теоретико-познавателна роля, отколкото директна практическа 
адресност. 
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Втори вариант. Модел на критичната точка. 
По-прецизни разчети могат да се направят, когато се използва логиката 

на метода на критичната точка. Той предполага да се равняват приходите и 
разходите от бизнеса. Определя се критичното пласментно количество (х*), 
приходите от продажбата на което покриват разходите по производството и 
реализацията, т.е. 

WDKxcpx fixv +++= ** , 
или 

WDKxcp fivv ++=− *)( . 
Оттук 

v

fix

cp
WDKx

−
++

=* . 

Всяко реално пласментно количество xi, получено чрез активиране на 
обхванатите маркетингови елементи 

),,( WDpfxi = , 

което превишава критичното количество х* , т.е при означава, 
че е намерена по-добра комбинация от маркетингови елементи. 

*xxi >

Избира се тази комбинация от маркетингови елементи (i), при която 
превишаването на пласментното количество над критичната точка е най-
голямо (x - x*  max) и единичният покриващ принос (pi i - V  max) е най-
висок. Така и брутната печалба е най-голяма. Тогава 

max*))(( →−−= xxcpG ivi . 
Или представена като функция на пазарната реакция, печалбата (G) е 

]),,()[(
v

fix
v cp

WDKWDpfcpG
−

++
−−= . 

Пример. Нека към предходните данни за продукта “дамски блузи” се 
проиграят и варианти при различни разходи на маркетингов бюджет за 
отделните маркетингови елементи, като се фиксират пет възможни 
комбинации от тях, които осигуряват различни продажбени количества. 
Изходните данни са показани в табл. 3. 

Таблица 3 
Варианти на комбинация на маркетингови елементи и маркетингов бюджет 

Маркетингов микс Пласментни Комбина-ции на 
елементите в 

маркетинговия микс 
Цена, 
лв./ед. 

Разходи за 
дистрибуция, лв. 

Рекламен 
бюджет, лв. 

количества, 
бр. 

1 7 100000 1000 80000 
2 9 120000 3000 60000 
3 8 100000 1500 70000 
4 10 150000 5000 40000 
5 6 80000 1000 95000 

 
За критичната точка на пласментните количества при отделните 

комбинации от елементи на маркетинговия микс се получава: 
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60333
3

100010000080000
=

++
Първа комбинация - бр. 

40600
5

300012000080000
=

++
бр. Втора комбинация - 

45375
4

500010000080000
=

++
 бр. Трета комбинация - 

39167
6

500015000080000
=

++
 бр. Четвърта комбинация - 

80500
2

10008000080000
=

++
 бр. Пета комбинация - 

Останалите разчети са показани в табл. 4. Очевидно най-успешен 
вариант на комбиниране на маркетинговите елементи в маркетинговия микс е 
комбинация № 3. Същото може да се каже и за следващия по предпочитание 
вариант № 2. 

Но и при този вариант на решение за комбинирането на маркетинговите 
елементи е очевидна условността на подбора на проиграваните варианти на 
комбиниране на маркетинговите елементи. 

Таблица 4 
Работни данни за определяне на максимална печалба при различни 
комбинации от маркетингови елементи по метода на критичната точка 
№ на 

комбинациите на 
елементите на 
маркетинговия 

микс 

Единичен 
покриващ 
принос, 
лв./ед. 

Кри-тична 
точка, бр. 

Превишаване на 
пласментното 
количество над 

критичната точка, бр.  

Бруто 
печалба, 

лв. x* 

(p-cv)  (xi-x*) 
(p-cv)(xi-x*) 

1 3 60333 19667 59001 
2 5 40600 19400 97000 
3 4 45375 24625 98500 
4 6 39167 833 4998 
5 2 80500 14500 29000 
 
Трети вариант. Модел на степенната множествена регресионна 

функция. 
Функцията на пазарната реакция, т.е. промените в пласментните 

количества (x) могат да се опишат в някаква регресионна зависимост 
(реакция) на промените в обуславящите фактори (в случая елементите на 
маркетинговия микс) – цена (p), разходи за дистрибуция (D) и рекламен 
бюджет (W). Препоръчва се като успешна степенната множествена 
регресионна функция от Кобб-Дъгласов тип: 

dcb WDapx = , 
където b, c и d са показатели за силата на влияние на маркетинговите 

елементи върху пласментните количества. 
Понеже за печалбата може да се запише 

)()( WDKxcpG fixv ++−−= , 

 138 



 

следва 
.)( WDKWDapcpG fix

dcb
v −−−−=  

Тази функция е по-достъпна за решаване, като се диференцира частно 
спрямо отделните променливи p, D и W и така да се определи максимума на 
печалбата. Получава се: 

dcb
v WDabpcp

p
G 1−−=
∂
∂ )( , 

11 −−=
∂
∂ − dcb

v WcDapcp
D
G )(  

и 

11 −−=
∂
∂ −dcb

v dWDapcp
W
G )( . 

Тези първи частни производни се приравняват на нула и получените 
уравнения се решават относно отделните променливи (елементи на 
маркетинговия микс). Така се получават равнищата на елементите на 
маркетинговия микс при тяхното съвместно използване, които носят 
максимална печалба. 

Удобството за анализа тук идва и от това, че степенните показатели b, 
c и d са точно равни на коефициентите на еластичност. Това може да се 
докаже чрез елементарни преобразования на горните функции.8  

Пример. Нека за продукцията “дамски блузи” на шивашкото 
предприятие, освен посочените данни, се установява още, че: 

• еластичността на пласмента от промените на равнището на цената 
е -2,5; 

• еластичността на пласмента от изменението на дистрибуционните 
разходи е 0,7; 

•  относителното изменение на пласментните количества от 

                                                           
8 Например, от първата частна производна на печалбата G спрямо цената p за зависимостта на 

брутната печалба от цената може да се запише 
dcb

v WDabpcp
p
G 1−−=
∂
∂ )( . Но от 

изходната формула следва  dcb WDp
xa = . Тогава чрез заместване се получава 

dcb
dcbv WDbp

WDp
xcp

p
G 1−−=
∂
∂ )( . След елементарни преобразования 

p
xcp

p
Gb v )(: −
∂
∂

=b
p
xcp

p
G

v )( −=
∂
∂

, откъдето . Понеже брутната печалба (G) е 

равна на общия покриващ принос (p-c
p
G

p
Gb :
∂
∂

=)x, имаме v , което е точно равно на 

коефициента на еластичност на печалбата от цената. Аналогично функцията може да се 
изследва и за останалите елементи на маркетинговия микс. 
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разходите за реклама е 0,5; 
9 •  мащабната константа (a) възлиза на 1200 бр.

Тогава функцията на пазарната реакция е: 
*  За пласментните количества 

5070521200 ,,. WDpx −= ; 
*  За оборота 

5070521200 ,,, WDppU −=  

или 
5070511200 ,,, WDpU −= ; 

* За разходите 
WDxK +++= 800004 ; 

*  За печалбата 
])([ ,,,,,, WDWDpWDpG +++−= −− 80000120041200 507052507051  

или 
WDWDpWDpG −−−−= −− 8000048001200 507052507051 ,,,,,, . 

Максимална печалба ще се получи, като: 
* се определят първите частни производни на функцията на печалбата 

(G) по отношение на факторите (елементите на маркетинга) p, D и W. 
Първите частни производни спрямо p, D и W са: 

507053507052 120001800 ,,,,,, WDpWDp
p
G −− +−=
∂
∂

, 

13360840 503052503051 −−=
∂
∂ −−−− ,,,,,, WDpWDp
D
G

 

и 

12400600 507052507051 −+=
∂
∂ −−−− ,,,,,, WDpWDp
W
G

. 

* се формулират уравнения, получени чрез приравняване на първите 
частни производни на нула и решат относно факторите. 

Уравнения и решенията са: 
* За цената, която осигурява максимална печалба 
От 

0120001800 507053507052 =+− −− ,,,,,, WDpWDp  
чрез елементарни преобразования се получава 

5352
3600600

,, pp
= , 

откъдето 
р = 6 лв. 

                                                           
9 Приема се условно на база хипотезата, че при никакво влияние на маркетинговите елементи, 
т.е. без маркетингови усилия, ще се осигури пласмент на 1200 бр. блузи. 
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* За разходите за дистрибуция, които осигуряват максимална печалба 
От 

013360840 503052503051 =−− −−−− ,,,,,, WDpWDp  
чрез елементарни преобразования се получава 

133608401 50
52

50
5130 =− )( ,

,
,

,, W
p

W
pD

 

5251
30 3360840

,,
,

pp
D −=  

30
5251 6

3360
6
840,

,, −=D , 

откъдето 
18469≈D  лв. 

*  За рекламния бюджет, който осигурява максимална печалба 
От 

012400600 507052507051 =−+ −−−− ,,,,,, WDpWDp  
чрез елементарни преобразования се получава 

124006001 70
52

70
5150 =− )( ,

,
,

,, D
p

D
pW

 

5251
50 2400600

,,
,

pp
W −=  

откъдето 
185≈W лв. 

От уравнението за критичната точка 

v

fix

cp
WDKx

−
++

=*  

следва, че 

49326
46

1851843180000
=

−
++

=*x бр. 

При пласментно количество от 70000 бр. (хi = 70000), очакваният 
оборот е: 

420000700006 == .U  лв. 
Общите разходи на бизнеса (производствени и маркетингови) възлизат 

на:  
3786541851846970000480000 =+++= .K  лв. 

Оттук оптималната печалба е: 
41346378654420000 =−=G  лв. 

Така, дори и при по-ниска цена (6 лв. вместо 7,50 лв.), при добре 
подбрани елементи на маркетинговия микс, печалбата е значително по-
висока (41346 лв. вместо 21500 лв.). А равносметката за оптималната 
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комбинация от елементите на маркетинговия микс (разпределението на 
средствата от маркетинговия бюджет) за този продукт е: за дистрибуцията – 
18469 лв. и за рекламата – 185 лв. 

Както се вижда от предложените модели, маркетинговият бюджет се 
насочва и разпределя по отделни маркетингови елементи преди всичко с 
отчитане на еластичността на пласмента от изменението на тези елементи. 
Така маркетинговите елементи стават инструменти за разпределение на 
бюджета между тях съобразно приноса им в осигуряването на  определен 
оборот и/или печалба. При това, колкото по-прецизно са формулирани 
параметрите на характеристиките, обхванати в посочените функционални 
зависимости, толкова по-пригодни за практиката са предложените модели на 
маржиналния анализ при построяване на различни емпирични функции на 
реакцията на пазара към действащите поотделно и в комплекс елементи на 
маркетинговия микс. 

Заключение 

Решенията за комбиниране на елементите на маркетинговия микс са 
сложна процедура за разполагане на маркетинговите действия в рамките на 
ограничените ресурси на всеки бизнес. Стратегическата им насоченост 
предполага тяхното обосноваване от различни позиции: първо, от 
изискванията за задължително включване в мениджмънта на бизнеса на 
различни маркетингови елементи; второ, от съображенията за различна 
степен на тяхното въздействие по сила и трайност върху бизнеса;  трето,  от 
спецификата на информацията за отправните точки и преследваните 
резултати от бизнеса;  четвърто, от ограничеността на разполагаемия марке-
тингов бюджет в бизнеса и т.н. Крайната оценка за издържаността на тези 
решения се свързва с достигнатите от бизнеса пазарни резултати, които са 
функция на пазарната реакция спрямо маркетинговите елементи. Обикновено 
тази функция се изразява чрез изменението на характеристиките на 
протичане процесите на продажбите, динамиката на оборота, равнището на 
печалбата, размера на разходите и др. 

Използването на отделните елементи на маркетинга като инструменти 
при управлението на бизнеса протича в обхвата на един планиран 
маркетингов микс и в рамките на определен маркетингов бюджет. Предвид 
неограничените възможности за комбинация между маркетинговите елементи 
(елементи на маркетинговия микс), практически е много трудно общият 
маркетингов бюджет да бъде разпределен оптимално между тях. Затова 
разчетите за маркетинговия микс в крайна сметка се свеждат до 
комбинирането на основите маркетингови елементи. 

Но при производството и реализацията на едни и същи продукти могат 
да се разработят няколко микса в зависимост от това, на какъв пазар се 
работи. И обратно, на един и същ пазар миксовете могат да са различни 
според характера на продуктите. Различни маркетингови миксове се 
разработват в зависимост от преследваните цели, избраните стратегии и т.н. 
Това налага огромни интелектуални усилия на мениджмънта на бизнеса при 
определяне на оптимална комбинация от елементи на маркетинговия микс. 
Колкото по-стратегически са ориентирани тези усилия, толкова гаранциите за 
успех в бизнеса са по-големи. 
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Няма строги оценки за ролята на отделните елементи на маркетинговия 
микс в управлението на бизнеса. Ефективността на отделните елементи, на 
различните комбинации от тях зависи от много вътрешни и външни условия и 
фактори. Само след тяхното задължително маркетингово изследване може 
да се вземат правилни решения за оптимален избор и съчетание на 
маркетинговите елементи в съответствие с преследваните цели и приетите 
базови стратегии на развитието. И всичко това се развива в рамките на 
определения маркетингов бюджет. 

Не бива обаче да се забравя, че строго писани правила за изработване 
на решения в маркетинговия мениджмънт на бизнеса няма. Затова 
отсъствието на “рецепти” издига като водещо правилото: “Прави се всичко 
възможно най-добре за конкретните условия и се очакват възможно най-
добри резултати.” А може би това е и най-привлекателното в интелигентния 
мениджмънт на бизнеса, а не просто “правенето на пари”. 
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Анита Станева1 Година XVI, 2007, 3 

ИКОНОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В 
БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1991-2006 Г. 

 
Студията е посветена на проблемите по изграждането и оценяването 
на иконометричен инструментариум за анализ на пазара на труда в 
България. Използвана е техниката на векторно авторегресионното 
моделиране (VAR модели). В модела са включени и изследвани 
основните показатели, характеризиращи функционирането на 
трудовия пазар (безработица, заетост, работни заплати, 
производителност на труда и инфлация). На базата на получените 
оценки за параметрите на модела и функциите на импулсна реакция се 
анализират връзките и взаимодействията между променливите и 
тяхната чувствителност на шокови изменения. Резултатите 
показват слаба зависимост между заетостта, безработицата и 
работните заплати, което свидетелства за ниска степен на 
гъвкавост. Трудовият пазар в България е чувствителен на шокови 
ефекти от страна на агрегатното търсене, повишаване на ценовото 
равнище и технологичните изменения. Най-уязвими на шокови ефекти 
са безработицата и заетостта, тъй като техните равнища се 
променят под въздействие на почти всички изследвани фактори. 
JEL: C52, C53, J30, J60  

 

I. Въведение 

Формулирането и провеждането на адекватни политики на пазара на 
труда изисква задълбочено познаване на връзките и взаимодействията 
между неговите основни елементи. Предприемайки мерки за подобряването 
на един или друг елемент пазара на труда (например намаляването на 
безработицата), не е без значение да се знае как тези действия ще се 
отразят върху динамиката на другите елементи. Освен това е важно да се 
познава реакцията на основните параметри на трудовия пазар на едни или 
други външни шокови въздействия. Ето защо един анализ на 
взаимодействията и евентуалните въздействия от страна на  
макроикономическите шокове върху пазара на труда в България е 
изключително необходим и полезен.       

Един от начините за оценка и предвиждане на възможните ефекти 
върху пазара на труда е прилагането на иконометричния инструментариум. С 
помощта на този анализ могат да се приемат или отхвърлят предварително 
формулирани хипотези и да се дадат количествени оценки на съответните 
влияния и ефекти. 

                                                           
1 Анита Станева е докторант в Икономическия институт на Българската академия на 
науките. 
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Целта на настоящото изследване е чрез иконометричен анализ да се 
анализира взаимодействието между основните параметри на трудовия пазар 
и на тази основа да се оцени шоковото въздействие от страна на съвкупното 
търсене и предлагане на труд, изменението в заплащането, цените и 
производителността на труда. За постигането на тези цели се използва 
неограничен векторен авторегресионен модел (VAR). Решението за 
прилагането на този клас от модели се базира преди всичко на тяхното 
адекватно характеризиране на връзките между наблюдаваните променливи. 
Те са се доказали като полезен инструментариум за прогнозиране без 
потребност от структурно моделиране. Импулсните реакции, извлечени от 
параметрични оценки, могат да дадат полезно кратко описание на 
динамичните взаимодействия между променливите.  

Основната цел на изследването е свързана с решаването на комплекс 
от задачи, които имат следната насоченост: 

1. Изследване на динамичните редове на променливите, формиращи 
пазара на труда, и възможностите за тяхното моделиране 
(стационарност, нестационарност, общи тенденции в динамика на 
статистическите редове и автокорелация).  

2. Прилагане на неограничен векторен авторегресионен модел на 
пазара на труда в България и емпирична оценка на основните 
зависимости. 

3. Оценка на шоковите ефекти върху поведението на променливите, 
изграждащи пазара на труда, чрез анализ на функции на реакция 
(impulse response analysis). 

Структурата на изследването е следната. Във втора част са 
представени накратко основните теоретични характеристики на векторните 
авторегресионни модели и възможностите им за прилагане в иконометричния 
анализ на трудовия пазар. Третата част е посветена на емпиричния анализ 
и представя резултатите от приложените тестове за стационарност и 
автокорелация в динамични редове на основните променливи – безработица, 
заетост, реални заплати, производителност на труда и инфлацията. 
Представени са резултатите от оценения векторен авторегресионен модел на 
трудовия пазар и въз основа на импулсните реакции на оценяваните 
променливи е анализирано поведението на параметрите при генерализиране 
на едновариантна иновация от две стандартни отклонения. Направени са 
обобщения за очакваните предизвикателства пред пазара на труда във 
връзка с влизането на страната в ЕС. 

По-важните изводи на база проведения иконометричен анализ се 
свеждат до следното: 

• Слабата зависимост между заетостта, безработицата и работните 
заплати свидетелства за ниска степен на гъвкавост. 

• Трудовият пазар в България е чувствителен на шокови ефекти от 
страна на агрегатното търсене, повишаване на ценовото равнище и 
технологичните изменения. 

• Най-уязвими на шокови ефекти са безработицата и заетостта, тъй 
като техните равнища се променят под въздействие на почти всички 
изследвани фактори. 
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Тези изводи се потвърждават от други изследвания,2 което позволява 
да се заключи, че използваният специфичен иконометричен инструментариум 
е надежден и притежава евристични достойнства.  

II. Векторни авторегресионни модели и иконометричен подход в 
анализа на трудовия пазар 

Развитието на VAR системата като средство за моделиране се свързва 
с изследователската дейност на Sims (1980). Авторегресионните модели 
описват връзката между дадена променлива yt и нейното значение през някоя 
предшестваща единица на времето yt-i. Терминът авторегресия се дължи на 
наличието на лагови стойности от дясната страна на уравнението, а 
терминът векторна – на факта, че се работи с вектор от две или повече 
променливи. Всяка от променливите в една векторна авторегресия е 
свързана отделно със собствените си исторически стойности и със 
стойностите на всички други променливи. Взаимната обусловеност на 
променливите позволява по-точното изследване на динамиката на системата 
и протичащите взаимодействия в нея за разлика от класическите системи 
симултантни уравнения, при които се изисква предварително разделяне 
(много често изкуствено) на променливите на екзогенни (външни и 
независими за системата) и ендогенни (вътрешни и зависими от екзогенните). 
В противоречие с традиционните модели VAR моделът прави някои 
предположения относно основната структура на икономиката и вместо да се 
фокусира единствено и само върху получаването на добро статистическо 
представяне на минали взаимодействия между икономическите променливи, 
позволява на данните да определят модела. 

Използването на VAR модели изисква предварително определяне на 
променливите, които ще бъдат  включени в системата, и определяне на 
лаговите закъснения, за които се предполага, че оказват влияние върху 
текущото значение на променливата. Полученият резултат може да е 
чувствителен към този избор. Броят на лаговете обикновено се детерминира 
от статистически критерии (например Akaike/Schwartz information criteria, 
sequential-likelihood ratio tests), докато изборът на променливи се основава на 
икономическата теория. Тези подразбирания подчертават някои потенциални 
проблеми при използването и оценяването на VAR моделите. 

Проблемите, които възникват, са от различно естество. На първо 
място, стои въпросът за съвместяването на броя на включените променливи 
в модела и дължината на повременния ред. Икономическата теория може да 
предлага широка гама от показатели, които имат отношение към 
изследваното явление, но дължината на времевия ред не позволява тяхното 
включване с оглед постигането на необходимата степен на свобода. 
Решението на този проблем се свежда до избора на тези променливи, за 
които се предполага, че в достатъчна степен описват изследвания процес. На 
второ място, стои въпросът за икономическата интерпретация на получените 
резултати. Оценените коефициенти от VAR моделът се тълкуват трудно и 
практиците иконометрици често оценяват т.нар. функции на реакция импулс 
                                                           
2 Вж. 2007 – България: Социални предизвикателства и евроинтеграция. Икономически доклад за 
Президента на Република България, с. 25 -26.  
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(Impulse response function–IRF3). Тези функции проследяват отражението на 
грешките uij върху зависимата променлива във VAR системата. Това влияние 
се проследява за няколко периода в бъдещето. Въпреки че за някои 
икономисти полезността от такъв анализ е под въпрос, то едно от най-
ценните качества на VAR моделите е именно това. Чрез векторните 
авторегресионни модели е възможно да се оцени ефектът от измененията в 
приложените политики, както и какво е влиянието на шоковете (разглеждани 
като изменение на една от променливити в размер на една стандартна 
грешка) върху разглежданите променливи. 

Въпросите за моделирането на икономиката на пазара на труда вече не 
са нови, но те продължават да са предмет на редица изследвания. В 
икономическата литература съществува голямо разнообразие от 
иконометрични модели на трудовия пазар, които се различават по 
теоретични постановки и процедури, подход и равнище на агрегация.4  

В изследване на пазара на труда в Италия Christofides (1996) оценява 
структурен авторегресионен модел (SVAR) с три променливи: заетост, 
заплати и работна сила. Целта на автора е чрез оценения модел да 
анализира ефекта от прилагането на рестриктивна и експанзионистична 
политика, както и либерализацията на трудовия пазар през 1991 г. в Италия, 
представяйки симулационен модел при известни предположения. 
Същевременно Christofides извършва исторически експеримент, използвайки 
разширената версия на базовия SVAR модел. Авторът показва, че 
политиките могат да влияят директно върху заетостта и безработицата и 
индиректно върху екзогенните променливи. Според него най-чувствителна на 
шокови ефекти е безработицата. 

Интересни в тази насока са моделите на Dolado и Jimeno (1997),5 които 
проучват причините за високата устойчива безработица в Испания. Те 
оценяват VAR модел, включващ основните зависимости на пазара на труда, 
характеризиращи агрегатното търсене и предлагане. Използвайки 
теоретичната рамка, предложена в моделите на Dolado и Jimeno, Tobias 
Linzert изследва структурен модел за безработицата в Германия.6 Целта на 
неговия модел е да детерминира влиянието на различни шокови изменения 
върху равновесието на трудовия пазар. Според автора именно внезапните 
изменения в някои макроикономически показатели са причина за 
флуктуациите в безработицата през изследвания период. Подобни модели са 
използвани и за анализ на въздействието на икономическите шокове върху 
пазара на труда в Дания7 и скандинавските страни като цяло.  

В своите изследвания Balmaseda (2000), използвайки множество 
дългосрочни ограничения, анализира структурните шокове и тяхното 

                                                           
3 Sims, C., T. Zha. Error Bands for Impulse Responses. Federal Reserve Bank of Atlanta, 1995,  p. 23. 
4 Summers, P. Labor Market Analysis with VAR Models. Melbourne Institute Working Paper N 19, 2000, 
p. 4-7. 
5 Dolado, J. J., and J. F. Jimeno. The Causes of Spanish Unemployment: a Structural VAR Approach. – 
European Economic Review 41, 1997, p. 1281-1307. 
6 Linzert, T. Sources of German Unemployment: Evidence from a Structural VAR Мodel. Discussion 
Рaper N 01-41. Institute of Applied Macroeconomics, Frankfurt Main, Johann Wolfgang Goethe 
University, 2001, p. 6-8. 
7 Hansen, H., K. Albæk. The Rise in Danish Unemployment: Reallocation or Mismatch?  Discussion 
Рaper N 99-15, University of Copenhagen,  Department of Economics, 1998, p. 5-9. 

 147 



 

разпределение при флуктуациите на трудовия пазар в страните от 
Европейския съюз. На база уравнения на агрегатното търсене, 
производствената функция, уравнение на цените, функция на предлагане на 
труд и уравнение на заплатите се оценява структурен иконометричен модел. 
Основните резултати от изследването на Balmaseda са, че реалните заплати 
нарастват при наличие на положителни производствени шокови ефекти и 
намаляват в краткосрочен период в резултат от шокови влияния в 
агрегатното предлагане.  

В българската научна литература е отделено малко внимание на 
иконометричния анализ на пазара на труда и съответните зависимости между 
основните параметри. Тук се открояват имената на В. Цанов, Л. Иванов, И. 
Ангелов, Б. Андонов, Т. Тодоров, М. Коцева и някои други автори, като при 
изследванията на В. Цанов8 е направен пълен анализ на трудовия пазар чрез 
система от симултантни уравнения. Резултатите, които получава авторът, 
свидетелстват за възможностите на иконометричния инструментариум за 
икономически анализ и за симулиране на различни политики на трудовия 
пазар. Според него оценката на зависимостта между инфлацията и темпа на 
прираст на работната заплата е статистически значима – причинно-
следствената връзка е от инфлацията към заплатите. Връзката между 
взаимодействието работна заплата, заетост и свободните работни места е 
статистически значима, но слабо изразена за България, което означава, че 
състоянието на пазара на труда не зависи от равнището на заплащане. 
Получените от автора оценки показват наличие на заменяемост между 
инфлацията и безработицата за изследвания период. Влиянието на 
безработицата върху съгласуването на търсенето и предлагането на труд не 
е съществено. 

Ефктите от различни макроикономически шокове върху поведението на 
параметрите на трудовия пазар са разгледани от М. Коцева.9 Според 
авторката трудовият пазар в България реагира преди всичко на три вида 
шокове – шок върху агрегатното търсене, технологични шокове и повишаване 
на общото ценово равнище. Посочените три шока имат дълготрайно 
въздействие и обясняват 93.4% от промените в заетостта. Най-уязвимият 
показател на пазара на труда е безработицата, доколкото нейното равнище 
се променя под въздействието на почти всички разглеждани икономически 
шокове.10 Равнището на безработица е най-чувствително спрямо промените 
в предлагането на работна сила и технологичните шокове, като с времето 
значението на първия фактор намалява, а на втория се увеличава. 

                                                           
8 Цанов, В. Моделиране на трудовия пазар в България. – Икономически изследвания, VIII, 1, 
1999, с. 123-171. 
9 Kotzeva, M., B., Pauna. Labour Market dynamics and characteristics in Bulgaria and Romania- 
Challenges for a successful integration in the European Union. 2006, p. 14-22. 
10 Незначително е само влиянието на промените в работните зплати. 
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III. Иконометричен анализ на пазара на труда в България 

1. Анализ динамичните редове на основните променливи 

Важен етап от изработването на иконометричен модел на трудовия 
пазар в България е анализът на динамичните редове на използваните 
променливи. За да не се получат привидни регресионни резултати, 
временните редове, участващи в зависимостите, се проверяват за 
стационарност и автокорелация. Статистическата информация за 
съответните променливи съществува в годишен и месечен разрез. 
Дължината на повременните редове, базирани на годишна основа, е къса, за 
да се използва в иконометричните модели. Също така не могат да се 
използват данни, базирани на месечна честота, поради липсата на 
информация за някои показатели. Поради тези причини са използвани 
тримесечни данни за периода 1991-2006 г. 

Показателите, характеризиращи функционирането на пазара на труда, 
са ясно идентифицирани в икономическата теория. Същевременно 
натрупаният опит в досегашните емпирични изследвания  на пазара на труда 
(у нас и в чужбина) дава ясни индикации за основните променливи, които 
могат да бъдат включени в модела. Основните променливи, използвани в 
анализа на пазара на труда в България, са следните: брой заети и 
безработни в страната, реална работна заплата, инфлация и брутна 
добавена стойност на един зает (производителност на труда).11 Използвани 
са данни, публикувани от НСИ,  Агенцията по заетостта и БНБ. 

На фиг. 1 е представена динамиката на основните показатели, 
изразени в логаритмична форма. Общият вид на тяхното развитие през 
изследвания период подсказва, че то има нестационарен характер. Тази 
динамика не противоричи на икономическата логика. Преходът от централно 
планирана към пазарна икономика е верига от промени на икономическите 
структури и механизми. Същността на прехода е несъвместима с идеята за 
стационарно развитие. Затова е естествено да се очаква нестационарни 
динамични редове при повечето от оценяваните параметри. Установяването 
на нестационарността е съществено най-малко по две причини. То 
предопределя избора на статистическа техника при по нататъшния анализ. 
Има и съдържателна интерпретация, представляваща интерес сама по себе 
си.  

Графиката на заетостта показва продължително спадане в равнището 
на заетите до 1997 г. и плавна тенденция към покачване след 2000 г. Може да 
се твърди за наличие на сезонни колебания, тъй като се наблюдава 
понижаване в края на всяка година. В динамичния ред на безработицата се 
наблюдават няколко драстични пика – през 1993, 1997 и 2001 г. Динамичните 
редове на работните заплати и инфлацията също се характеризират с 
чувствително намаление през 1997 г., което неминуемо подсказва за 

                                                           
11 Използвани са следните обозначения: empl – брой заети, unempl – брой безработни, real wages 
– реална работна заплата, productivity – производителност на труда, cpi – индекс на 
потребителските цени. 
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нестационарност на редовете. Това изисква прилагането на съответни 
процедури за получаването на стационарни динамични редове.  

Фигура 1 
Динамика на основните променливи, използвани в иконометричния анализ 
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За оценка степента на интегрираност на разглежданите динамичнии 
редове се прилага тестът на Dickey-Fuller (ADF). Както е известно, най-
същественият проблем с тестовете за единичен корен е, че при тях се 
наблюдава тенденция да се отхвърля по-често нулевата хипотеза, когато тя е 
вярна, и да не се отхвърля достатъчно нулевата хипотеза, когато тя не е 
вярна (the problem of the size and power of the unit root test). Този проблем 
възниква поради факта, че стационарни и нестационарни процеси са почти 
идентични при наличие на малък брой наблюдения. В този случай е много 
трудно да се направи разлика между стационарен тренд и стационарен 
процес при разлики.12  

                                                           
12 Вж. за изчерпателна дискусия върху недостатъците на тестовете за единичен корен Harris, R. 
D. F. and E. Tzavalis. An LM Test for a Unit Root in Panel Data in the Presence of a Deterministic 
Trend. – Econometric Reviews 23, 2004, p. 149-166 . 
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На табл. 1 са представени резултатите от проведените тестове за 
единичен корен на разглежданите променливи, а на фиг. 2 е показана 
динамиката на променливите при първи последователни разлики на 
логаритмите. 

Таблица 1 
Тест за единичен корен на изследваните променливи 

ADF 
Критична стойност на 
Маккинън за съответно 
ниво на значимост* 

Променливи 

5% 1% 

Лаг* 
Първа 

разлика на 
логаритмите 

Лаг Втора 
разлика Интегрираност 

unempl -2.91 -3.55 4 -3.24 4 - I(1) 
empl -2.91 -3.54 4 -3.47 4 - I(1) 
real wages -2.91 -3.54 4 -3.32 4 - I(1) 
productivity -2.91 -3.54 4 -3.65 4 - I(1) 
cpi -2.91 -3.54 4 -4.97 4 - I(1) 
* Критичните стойности на ADF теста са при наличие на константа и при константа и тренд. 
** Оптималният брой лагове е избран, максимизирайки AIC (Akaike information criterion) и SC 
(Schwarz information criterion) 

Фигура 2 
Първи последователни разлики на логаритмите на оценяваните променливи 

(1991-2006г.) 
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Таблица 2 
Авоткорелационна и частна автокорелационна функция на променливите 

2.1. Безработица 
Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
      . |****** |       . |****** |  1  0.810  0.810  42.724  0.000 
      . |***    |       . | .     |  4  0.365 -0.035  94.358  0.000 
      . | .     |       . | .     |  8 -0.043  0.014  97.911  0.000 
      .*| .     |       . | .     |  12 -0.147 -0.019  103.79  0.000 
      .*| .     |       . | .     |  16 -0.143 -0.013  111.41  0.000 
      .*| .     |       . | .     |  20 -0.159 -0.043  119.86  0.000 
      .*| .     |       . | .     |  24 -0.176  0.045  133.35  0.000 
      . |*.     |       . | .     |  28  0.107 -0.004  136.57  0.000 
       

 2.2. Заетост 
Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
      . |*******|       . |*******|  1  0.879  0.879  51.806  0.000 
      . |****   |       . |*.     |  4  0.539  0.069  137.31  0.000 
        |**     |       . | .     |  8  0.276 -0.026  180.66  0.000 
      . | .     |       .*| .     |  12  0.025 -0.090  185.91  0.000 
      *| .     |       . | .     |  16 -0.125  0.002  188.83  0.000 
      *| .     |       .*| .     |  20 -0.183 -0.105  199.21  0.000 
      *| .     |       .*| .     |  24 -0.187 -0.058  212.62  0.000 
      *| .     |       .*| .     |  28 -0.114 -0.075  222.74  0.000 
       

2.3. Реални заплати 
Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
       . |*******|       . |*******|  1  0.885  0.885  51.737  0.000 
     . |*****  |       .*| .     |  4  0.612 -0.108  152.30  0.000 
    . |**     |                       .*| .     |  8  0.306 -0.140  204.18  0.000 

  . | .     |             . | .     |  12  0.051  0.031  210.62  0.000 
       .*| .     |            . | .     |               16 -0.095 -0.027  211.81  0.000 
       **| .     |           . | .     | 20 -0.203  0.061  223.90  0.000 
       **| .     |            . | .     | 24 -0.256 -0.056  246.59  0.000 
      ***| .     |           .*| .     | 28 -0.326 -0.124  286.89  0.000 

 
2.4. Производителност на труда 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
        |*******|       . |*******|  1  0.858  0.858  47.925  0.000 
      . |*****  |       . | .     |  4  0.664 -0.009  150.71  0.000 
      . |***    |       . | .     |  8  0.411  0.059  215.25  0.000 
      . |**     |       . | .     |  12  0.216  0.060  236.50  0.000 
      . | .     |       . | .     |  16  0.054  0.013  239.23  0.000 
      . | .     |       . |*.     |  20  0.004  0.079  239.35  0.000 
      . | .     |       . | .     |  24 -0.037 -0.041  239.86  0.000 
      .*| .     |       . | .     |  28 -0.128  0.016  245.84  0.000 

   
       2.5. Инфлация 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       . |*.     |        . |*.     |    1  0.133  0.133  1.1948  0.274 
     . | .     |       . | .     |   4 -0.015 -0.046  3.0730  0.546 
      . | .     |                 . | .     |   8 -0.001  0.014  3.2592  0.917 
      . | .     |        . | .     |   12  0.003 -0.010  3.3978  0.992 
                . | .     |        . | .     |   16 -0.009 -0.004  3.4283  1.000 
                . | .     |                 . | .     |   20 -0.021 -0.009  3.6786  1.000 
       . |***    |       . |***    |   24  0.377  0.371  18.976  0.753 
                . | .     |                 . | .     |  28 -0.041  0.024  19.604  0.878 
    
  

* Използвани са следните обозначения: Autocorrelation (AC)- стойности за наличие на 
автокорелация, Partial Correlation (PAC)– стойности на частична корелация; Q-Stat- Q 
статистика, Prob- вероятност на Q статистиката;  
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От приложения тест на Dickey-Fuller (ADF) се вижда, че динамичните 
редове на променливите безработица, заетост, реални заплати, 
производителност и инфлация са интегрирани от първи порядък при 5% 
критична стойност за съответно ниво на значимост. Това означава, че 
първите разлики на логаритмите могат да се разглеждат като стационарни 
(фиг. 2) и в този вид да участват в иконометричния модел. 

Следваща стъпка в анализа е проверка на динамичните редове за 
наличие на автокорелация. На табл. 2 са представени конкретните стойности 
на автокорелационната и частната автокорелационна функиця за 
изследваните параметри. Автокорелационните коефициенти на 
безработицата показват висока стойност близка до 1 при първи лаг и 
намаление при нарастване на лага. Автокорелационните коефициенти от 
първи порядък могат да се приемат за статистически значими (излизат извън 
рамките на доверителните интервали). Присъствието на автокорелация в 
повременния ред на безработицата е още едно доказателство за 
нестационарността на реда и за необходимостта от прилагането на 
процедури за изчистване на тренда, преди да се пристъпи към неговото 
моделиране.   

В динамичните редове на заетостта, заплатите и производителността 
се наблюдава висока положителна автокорелация, с коефициенти близки до 
1, които знчително по-бавно намаляват до нула. Разглеждайки редовете при 
първи последователни разлики автокорелационните коефициенти са 
значително по-ниски и не могат да се приемат за статистически значими. В 
реда на инфлацията не се наблюдава сериозно присъствие на 
автокорелационен компонент. Коефициентите при първи лаг са доста ниски 
(0.133) и са в рамките на доверителния интервал. 

2. Модел на неограничена векторна авторегресия на пазара на 
труда в България 

При изграждането на VAR модел трудовият пазар в България се 
разглежда в макроикономически аспект. Обект на моделиране са основните 
взаимодействия и процеси при съгласуването на търсенето и предлагането 
на труд, производителността на труда, работната заплата и инфлацията. 
Успехът при съставянето на такъв иконометричен модел до голяма степен 
зависи от това доколко моделът отговаря на предварително поставените 
цели и задачи. Същевременно, след като е конструиран, е необходимо на 
основата на съществуващата икономическа информация и на съответната 
методология да се изследва същността и проявлението на изградения модел, 
да се докаже или отхвърли неговата адекватност и състоятелност, като се 
анализира поведението му и се посочи неговата приложимост в 
икономическата политика.13

Целта на разработения модел е да детерминира някои основни шокови 
влияния, които биха могли да въздействат на равновесието на трудовия 
пазар след влизането на страната в ЕС. Такива шокови влияния са 
технологиите, измененията в заплатите и в цените (особено след 2007 г.), 
                                                           
13 За повече подробности относно моделиране на икономиката вж. Димитров, Ал. Въведение в 
иконометрията. 1998, с. 9-78. 
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измененията в съвкупното търсене и предлагане на труд. Повишаването на 
цените в условията на неадекватен ръст в заплащането, натискът върху 
агрегатното търсене в условията на растящата конкуренция на европейските 
пазари и технологичните изменения са предполагаемите ефекти върху 
националната икономика. 

Изграждането на модела ще даде възможност да се проследи 
поведението на безработицата и заетостта, заплатите, производителността 
на труда и инфлацията в един кратък период напред. От друга страна, се 
цели да се обхванат връзките на трудовия пазар на базата дефинираните от 
модела уравнения, отчитащи взаимодействията между основните потоци и 
процеси. В този аспект се проследява гъвкавостта на пазара на труда в 
България и до каква степен той е в състояние да се адаптира към 
променящата се конюнктура. Приема се предположението, че ако има 
гъвкавост на пазара на труда, то ще е налице значима положителна връзка 
между реалните заплати и безработицата. Получените резултати са 
използвани като основа за формулирането на някои изводи и препоръки за 
възможностите за намаляване на предполагаемите шокове върху 
икономиката.  

При оценяването на модела на неограничена векторна авторегресия 
всички разглеждани променливи се третират като ендогенни величини. 
Лаговият интервал на променливите е дефиниран от 1 до 4. Използвани са 
първите разлики на логаритъма на променливите, тъй като те са стационарни 
редове. Логаритмичната трансформация допълнително елиминира 
възможната за хетероскедастичност, присъща на повечето финансови и 
макроикономически показатели.14 Недостатъците на тази трансформация са 
свързани с евентуално изкривяване на резултатите, когато в данните има 
големи изменения в абсолютните стойности, каквато е например 1997 г. За 
намаляване ефекта на сезонните компоненти в модела са въведени дъми 
променливи. Всички процедури са изпълнени с програмния пакет Eviews 2.1 и 
Eviews 5. 

Оценяваният VAR модел може да се представи по следния начин: 
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14 Mills, T., G. Pepper. Assessing the forecasters: an analysis of the forecasting records of the treasury. 
– International Journal of Forecasting 15, 1999, p. 247-257. 
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където:  
e    е заетост; 
u     - норма на безработица;  
rw   - реална заплата, 
p    - производителност на труда; 

cpi  - индекс на потребителски цени; 
αi, βi, γi, Θi, δi, υi – параметри на модела. 
 

Векторът от ендогенни променливи е   
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Както се вижда от системата уравнения, векторът X е регресиран към 

своите минали стойности, където оптималният лаг е q. Самият модел 
оценява съответните зависимости между лаговите променливи. Резултатите 
от емпиричната оценка на модела са дадени на табл. 3. 

Адекватен ли е този модел и до каква степен получените коефициенти 
могат да се приемат за статистически значими? За да докажем 
ефективността на оценения VAR модел, е необходимо да се анализират 
стандартните грешки на оценените уравнения, t-статистиките, R2 и други 
показатели на модела, както и да се извърши пълен анализ на остатъчните 
компоненти, за да се направи извод дали получените оценки са неизместении 
и могат да се приемат за ефективни. При иконометричните измервания е 
почти невъзможно да се получат неизместени оценки, макар и в редки случаи 
поне една от цялата съвкупност да е неизместена и се приема като 
оптимална и най-добра.  

Статистическата оценка на модела е задоволителна. Стандартните 
грешки на оценките на отделните уравнения са относително ниски. За 
уравнението на заетостта стандартната грешка е 0.03%, а в уравнението на 
производителността на труда - 0.11%. Коефициентите на детерминация на 
отделните уравнения варират, като най-високи са за уравнението на 
производителността на труда (R2=0.805) и уравнението на безработицата 
(R2=0.722).  
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Таблица 3 
Оценка на параметрите на VAR модела на пазара на труда в България за 

периода 1991-2006 г. 
Sample(adjusted): 1992:2 2006:4 
 Included observations: 57 after adjusting endpoints 
 Standard errors & t-statistics in parentheses 

 e u rw p cpi 
e t-1  0.085193 -0.188949  0.457403  0.780412 -0.287200 

  (0.16433)  (0.36035)  (0.50151)  (0.66739)  (0.56932) 
  (0.51844) (-0.52434)  (0.91205)  (1.16935) (-0.50447) 

e t-2  0.127227 -0.308316  0.213067  0.068303  0.345220 
  (0.13952)  (0.30595)  (0.42580)  (0.56663)  (0.48336) 
  (0.91191) (-1.00774)  (0.50039)  (0.12054)  (0.71420) 

e t-3  0.172986  0.318346  0.863926 -0.040644 -0.452240 
  (0.14484)  (0.31762)  (0.44204)  (0.58824)  (0.50180) 
  (1.19435)  (1.00230)  (1.95443) (-0.06909) (-0.90124) 

e t-4  0.133919  0.445547  0.110665 -0.492458 -0.135633 
  (0.14404)  (0.31588)  (0.43962)  (0.58502)  (0.49905) 
  (0.92970)  (1.41050)  (0.25173) (-0.84178) (-0.27178) 

u t-1 -0.011683  0.517462  0.307589  0.062139  0.050549 
  (0.10967)  (0.24050)  (0.33471)  (0.44542)  (0.37996) 
 (-0.10653)  (2.15161)  (0.91897)  (0.13951)  (0.13304) 

u t-2  0.067282  0.195926 -0.207165 -0.542615  0.232781 
  (0.14020)  (0.30745)  (0.42789)  (0.56942)  (0.48574) 
  (0.47989)  (0.63726) (-0.48416) (-0.95293)  (0.47923) 

u t-3 -0.048819 -0.109779 -0.137545  0.638622 -0.359498 
  (0.12853)  (0.28186)  (0.39227)  (0.52202)  (0.44531) 
 (-0.37982) (-0.38948) (-0.35064)  (1.22336) (-0.80730) 

u t-4  0.047723  0.141814  0.217762 -0.040537 -0.076816 
  (0.07763)  (0.17025)  (0.23694)  (0.31531)  (0.26897) 
  (0.61471)  (0.83299)  (0.91907) (-0.12856) (-0.28559) 

rw t-1 -0.178627 -0.219696  0.087942  0.867320 -0.180244 
  (0.08851)  (0.19410)  (0.27013)  (0.35948)  (0.30665) 
 (-2.01811) (-1.13187)  (0.32555)  (2.41270) (-0.58777) 

rw t-2  0.091819 -0.091912  0.139593  0.383975 -0.178133 
  (0.09962)  (0.21846)  (0.30403)  (0.40459)  (0.34513) 
  (0.92170) (-0.42074)  (0.45914)  (0.94904) (-0.51613) 

rw t-3 -0.034193  0.061026 -0.547147 -0.910292  0.934270 
  (0.08175)  (0.17927)  (0.24949)  (0.33201)  (0.28322) 
 (-0.41828)  (0.34042) (-2.19305) (-2.74174)  (3.29872) 

rw t-4  0.043780  0.085949 -0.087049  0.004811  0.003682 
  (0.06935)  (0.15207)  (0.21165)  (0.28165)  (0.24026) 
  (0.63131)  (0.56518) (-0.41130)  (0.01708)  (0.01532) 

p t-1 -0.001469  0.100028  0.211979  0.457183 -0.226387 
  (0.05480)  (0.12018)  (0.16725)  (0.22257)  (0.18987) 
 (-0.02680)  (0.83234)  (1.26742)  (2.05408) (-1.19236) 

p t-2 -0.007202 -0.047289  0.277027 -0.223685 -0.325631 
  (0.05619)  (0.12321)  (0.17148)  (0.22820)  (0.19467) 
 (-0.12818) (-0.38379)  (1.61549) (-0.98021) (-1.67278) 

p t-3 -0.027852  0.015093  0.081689  0.084666 -0.003731 
  (0.05314)  (0.11653)  (0.16218)  (0.21583)  (0.18411) 
 (-0.52412)  (0.12952)  (0.50369)  (0.39229) (-0.02026) 

p t-4  0.032146 -0.050864  0.104027 -0.033495 -0.203145 
  (0.04537)  (0.09948)  (0.13845)  (0.18425)  (0.15717) 
  (0.70860) (-0.51129)  (0.75135) (-0.18179) (-1.29251) 

сpi t-1 -0.208976  0.151612  0.426742  1.495195 -1.047180 
  (0.07842)  (0.17198)  (0.23934)  (0.31851)  (0.27170) 
 (-2.66471)  (0.88159)  (1.78297)  (4.69437) (-3.85415) 

сpi t-2 -0.149469 -0.066210  0.299644  0.524414 -0.773619 
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  (0.11740)  (0.25746)  (0.35831)  (0.47682)  (0.40675) 
 (-1.27313) (-0.25717)  (0.83628)  (1.09982) (-1.90195) 

cpi t-3 -0.203301 -0.079216 -0.193026  0.073158  0.243171 
  (0.10683)  (0.23427)  (0.32604)  (0.43388)  (0.37012) 
 (-1.90302) (-0.33814) (-0.59203)  (0.16861)  (0.65701) 

cpi t-4  0.113852 -0.041423  0.226748  0.331042 -0.353192 
  (0.06822)  (0.14961)  (0.20821)  (0.27708)  (0.23636) 
  (1.66884) (-0.27688)  (1.08903)  (1.19476) (-1.49430) 

C -0.013395  0.064497 -0.064086 -0.177247  0.118476 
  (0.01941)  (0.04256)  (0.05923)  (0.07882)  (0.06724) 
 (-0.69023)  (1.51550) (-1.08199) (-2.24875)  (1.76206) 

dumy1  0.009100 -0.028270 -0.044096  0.090574 -0.097847 
  (0.02781)  (0.06099)  (0.08488)  (0.11295)  (0.09635) 
  (0.32722) (-0.46354) (-0.51953)  (0.80190) (-1.01553) 

dumy2  0.032332 -0.187642  0.163203  0.402406 -0.204360 
  (0.02880)  (0.06316)  (0.08790)  (0.11697)  (0.09978) 
  (1.12263) (-2.97107)  (1.85676)  (3.44029) (-2.04811) 

dumy3  0.011868 -0.063691  0.137408  0.272430 -0.134819 
  (0.02961)  (0.06493)  (0.09036)  (0.12025)  (0.10258) 
  (0.40084) (-0.98092)  (1.52060)  (2.26547) (-1.31426) 

 R-squared  0.567901  0.722491  0.564606  0.805102  0.618461 
 Adj. R-squared  0.266741  0.529076  0.261150  0.669265  0.352540 
 Sum sq. resids  0.024377  0.117225  0.227053  0.402090  0.292596 
 S.E. equation  0.027179  0.059601  0.082948  0.110384  0.094162 
 Log likelihood  140.2003  95.44209  76.60092  60.31340  69.37306 
 Akaike AIC -6.915074 -5.344610 -4.683516 -4.112024 -4.429907 
 Schwarz SC -6.054842 -4.484378 -3.823284 -3.251792 -3.569675 
 Determinant Residual Covariance   2.80E-14  
 Log Likelihood    627.4404  
 Akaike Information Criteria   -30.36273  
 Schwarz Criteria    -29.50250  

* Използвани са следните обозначения: R Square - коефициент на детерминация; Adjusted R 
Square – коригиран коефициент на детерминация; Sum of Squares – закономерна и остатъчна 
девиация; S.E.equation – стандартна грешка на оцененото уравнение; Akaike AIC, Schwarz SC – 
критерии за лагова дължина;  Determinant Residual Covariance – остатъчна ковариация; dumy1, 
dumy2, dumy3 – дъми променливи. 

 
На табл. 4 са представени коефициентите на остатъчните елементи на 

отделните уравнения от оценения модел. Наблюдавва се слаба 
корелационна зависимост между остатъчните коефициенти на модела. Най-
високи и отрицателни са корелационните коефициенти между променливите 
цени и заплати (-0.756) и между цени и производителност на труда (-0.582). 
Останалите коефициенти не надвишават по абсолютна стойност 0.206.  

 
Таблица 4 

Коефициенти на корелация между остатъците на отделните уравнения 
  e u rw p cpi 

e  1.000000  0.004287 -0.033652  0.174460  0.132839 
u    1.000000 -0.004244 -0.206163  0.156102 

rw    1.000000  0.535836 -0.756296 
p     1.000000 -0.582836 

cpi          1.000000 
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Проверката за автокорелация показва, че не се наблюдава наличие на  
автокорелация в остатъците на отделните уравнения на модела. 
Автокорелационните коефициенти са близки до нула и вероятността за 
отхвърляне на хипотезата за наличие на автокорелация още при лаг 1 е 
висока.  

На фиг. 3 са представени диаграми между остатъчните компоненти и 
оценяваните ендогенни променливи. От тези графики трудно може да се 
направи заключение за вариацията – може би тя нараства или намалява, 
въпросът е спорен.  

Фигура 3 
Корелограми на остатъчните компоненти и едногенните променливи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0.10

-0.05

0.00

0.05

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2

re
si

d
u

a
ls

(e
m

p
l)

dlog(empl)

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

-0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

re
si

du
al

s 
(u

ne
m

pl
)

dlog(unempl)

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

-0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4

re
si

d(
rw

)

dlog(real wages)

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

re
si

d(
pr

o
d)

dlog(prod)

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

re
si

du
al

s(
cp

i)

dlog(cpi)

 
Проверката за наличие на хетероскедастичност включва по-задълбочен 

анализ на остатъчните компоненти. Съществуват разлчини тестове за 
доказване наличието на хетероскедастичност или хомоскедастичност – 
тестът на White’s, Park, Breusch-Pagan Test, Goldfield-Quandt, Bartlett’s test и 
други.15 Неформален начин за оценка наличието на хомоскедастичност или 
хетероскедастичност е изследването на динамиката на остатъчните 
компоненти чрез построяване на графики за хетероскедатичност. В 
изследването е използван тестът на White-Heteroskedasticity,16 който почива 
на предположението, че u~N (остатъците са с нормалното разпределение) 
със средни стойности нула и еднакви дисперсии, т.е. хомоскедастични.  

От хистограмата (фиг. 4) на остатъчните компоненти се вижда, че при 
повечето променливи е нарушено нормалното им разпределение. 
Наблюдават се отдалечени наблюдения от нулевия интервал.  

                                                           
15 Maddala, G. Introduction to econometrics, 1988, p.162-169 
16 White, H. A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for 
heteroskedasticity. – Econometrica 48, 1980, p. 817-838. 
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Фигура 4 
Разпределение на остатъчните компоненти в оценените уравнения 
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Mean  3.51E-08
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Maximum  0.315445
Minimum -0.142301
Std. Dev.   0.072284
Skewness   1.317921
Kurtosis   7.539436

Jarque-Bera  65.44109
Probability  0.000000

 
* Използвани са следните обозначения и статистики: Mean – средна; Median – медиана; Maximum 
– максимална стойност; Minimum – минимална стойност; Std.Dev. – стандартно отклонение 
Skewness – асиметрия; Kurtosis – аксцес; Jarque-Bera – статистика на Жарк Бера; Probability – 
вероятност на Jarque-Bera статистиката. 

 
Тестът на  White-Heteroskedasticity включва оценяването на нови 

регресии, като променливите са разделени на генерираните остатъчни 
компоненти. Отново се  анализира значимостта на коефициентите. Ако 
вероятността на оценените коефициенти е по-голяма от критичната α=0.05, 
то приемаме, че β=0 ⇒ няма значимост ⇒ не е налице хетероскедастичност и 
обратно, ако вероятността на коефициентите по-малка от приетата критична 
α ⇒ то β≠0⇒ има значимост ⇒ се наблюдава хетероскедастичност. Намира 
се R squared за съответната регресия, като се знае, че при n.R squared ~X 2df 
имаме хомоскедастичност. Ако X2>X2

критично, е налице хетероскедастичност.  
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Всяко едно уравнение от модела се оценява отново, като 
променливите са разделени на генерираните остатъци. Резултатите от 
уравнението на заетостта са дадени в табл. 5.   

Таблица 5 
Резултати от оцененото уравнение на заетостта за проверка наличието на 

хетероскедастчичност 
LS // Dependent Variable is e/reside     
Sample(adjusted): 1992:2 2006:2     
Included observations: 57 after adjusting endpoints     

Variable   Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C    1.064120  0.081680  13.02786  0.0000 
et-1/reside   0.108422  0.034739  3.121083  0.0035 
et-2/reside   0.171385  0.027211  6.298473  0.0000 
et-3/reside    0.250635  0.036273  6.909598  0.0000 
et-4/reside    0.249363  0.036538  6.824730  0.0000 
ut-1/reside    0.037919  0.017226  2.201315  0.0342 
ut-2/reside   0.083680  0.017331  4.828464  0.0000 
ut-3/reside  -0.038994  0.013796 -2.826424  0.0076 
ut-4/reside    0.028617  0.011245  2.544903  0.0154 
rwt-1/reside  -0.245031  0.015526 -15.78185  0.0000 
rwt-2/reside    0.072937  0.019706  3.701304  0.0007 
rwt-3/reside  -0.024254  0.013914 -1.743194  0.0898 
rwt-4/reside    0.040670  0.012420  3.274609  0.0023 
pt-1/reside   0.011759  0.011918   0.986640   0.3304 
pt-2/reside  -0.036378  0.013369 -2.721134  0.0100 
pt-3/reside    0.022238   0.008230  2.701972   0.0104 
pt-4/reside    0.021276  0.010247   2.076323  0.0451 
cpit-1/reside  -0.238942  0.014703 -16.25076  0.0000 
cpit-2/reside  -0.203178  0.026814 -7.577217  0.0000 
cpit-3/reside  -0.182790  0.021483 -8.508500  0.0000 
cpit-4/reside   0.066196  0.012154  5.446299  0.0000 
   
R-squared    0.986358     Mean dependent var   0.612322 
Adjusted R-squared     0.978778     S.D. dependent var   3.610205 
S.E. of regression   0.525920     Akaike info criterion  -1.007901 
Sum squared resid    9.957318     Schwarz criterion  -0.255198 
Log likelihood  -31.15430     F-statistic     130.1416 
Durbin-Watson stat     2.207907     Prob(F-statistic)                   0.000000  

* Използвани са следните обозначения: R Square – коефициент на детерминация; Adjusted R-
Square – коригиран коефициент на детерминация; S.E. of regression – стандартна грешка на 
оценената регресия; Sum squared resid – закономерна и остатъчна девиация; Durbin-Watson stat 
– статистика на Дърбин Уотсън за автокорелация; Mean dependent var- средна на зависимата 
променлива; S.D. dependent var – стандартно отклонение на зависимата променлива; Akaike info 
criterion, Schwarz criterion – критерии за лагова дължина;  F-statistic – емпирична характеристика 
на F теста;  Prob(F-statistic) – вероятност на F-статистиката; reside – остатъчен компонент; 
Variable – променлива; Coefficient – оценен коефициент; Std. Error – стандартна грешка на 
оценените уравнения;  t-Statistic – t- статистика;  Prob. – вероятност на  t- статистиката; 

 
Регресията показва значими резултати, R squared е висок (0.986), 

вероятността на F статистиката е нулева. Вероятностите на t-статистиките на 
повечето променливи са по-малки от α=0.05, което предполага β≠0, т.е. 
значими коефициенти и оттам наличие на хетероскедастичност. Единствено 
вероятностите на променливата заплати при трети лаг е по-голяма от  
α=0.05. Изводът е, че в остатъчните компоненти на уравнението на заетостта 
присъства проблемът хетероскедастичност и това затруднява извеждането 
на неизместени оценки. Ако остатъците са хетероскедастчини, то могат да се 
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изведат погрешни резултати от модела, наблюдават се някои смущаващи 
ефекти, неприложим е методът на най-малките квадрати.17 За отстраняване 
на проблема в иконометрията съществуват различни техники. Прилагана 
практика е трансформиране на данни с помощта на логаритмуване или 
дефлиране на променливите с някаква мярка за относителна големина. В 
случая първият метод е неприложим, тъй като оценяваните редове са в 
логаритмична форма.  

Анализът на останалите уравнения от VAR модела дава значително по-
добри резултати. В уравнението на безработицата вероятностите на t-
статистиките на оценените коефициенти са по-големи от α=0.05, което 
предполага, че остатъците са хомоскедастични. Анализът на уравненията на 
заплатите, производителността на труда и инфлацията показва наличе на 
хомоскедастичност в остатъчния компонент.18 Всички вероятности на 
оценените t-статистики надвишават критичната стойност на α. 

На базата на анализа на остатъчните компоненти, стандартните грешки 
и основните статистики от оценените уравнения във VAR модела може да се 
обобщи, че получените оценки от модела са адекватни и приложими за 
целите на икономическия анализ. Единствено за уравнението на заетостта, 
наличието на хетероскедастичност затруднява извеждането на неизместени 
и точни оценки и поставя под съмнение получените резултати. 

 На основата на емпиричните оценки на модела могат да се направят 
следните изводи и обобщения за значимостта на връзките и 
взаимодействията между основните променливи на трудовия пазар в 
страната: 

1. Взаимодействието между заетостта, безработицата и реалната 
работна заплата е слабо изразено. Според получените оценки динамиката 
на заетостта не се влияе от промените в безработицата (коефициентите пред 
лаговите променливи на безработицата са ниски и статистически незначими). 
Този извод може да се приеме за реалистичен, като се има предвид, че 
изходящият поток от безработните е насочен предимно към лицата извън 
пазара на труда (т.нар. обезкуражени безработни). Влиянието на работната 
заплата върху заетостта е сравнително слабо. Повишаването на реалната 
работна заплата с 1% през предходното тримесечие води до понижаване на 
темпа на заетост с 0.18%. Отрицателната зависимост потвърждава 
теоретичното твърдение, че равнището и динамиката на работната заплата 
би трябвало да има отрицателно влияние върху заетостта. 

Изменението на безработицата от своя страна не се влияе от 
промените в заетостта. По-силно е изразена зависимостта от реалната 
работна заплата с лаг едно тримесечие, въпреки че стандартната грешка на 
оценката е относително висока. Оценките на параметрите на уравнението за 
безработицата показват, че е налице силна зависимост от предходните 
равнища. Това означава съществуването на хистерезисен ефект и висока 
устойчивост на безработицата.   

Въздействието на заетостта и безработицата върху динамиката на 
реалната работна заплата е различно. Промените в безработицата не 
                                                           
17 Studenmund, A, H. Using Econometrics: A practical approach, 5th ed., Сhapter 10, 2001, p. 346-376. 
18 Резултатите от оценките за наличие на хетероскедастичност при останалите уравнения не са 
представени в анализа, предвид ограничения обем на материaла. 
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оказват влияние върху динамиката на реалната работна заплата, докато тези 
на заетостта имат силно положително въздействие. 

2. Връзката между инфлацията, заплатите и безработица е 
относително слаба. Оценките на параметрите на модела показват 
отсъствие на взаимодействие между инфлацията и безработицата. 
Коефициентите са статистически незначими, което означава, че за 
изследвания период невинаги нарастването на безработицата е съпроводено 
с намаляване темпа на инфлация, т.е. не е налице ясно изразена пряка и 
обратна зависимост. Работната заплата оказва слабо влияние върху 
инфлацията. Оцененият коефициент е положителен (0.427) при първи лаг и 
отрицателен (-0.193) при втори лаг. Обратната зависимост – влиянието на 
инфлацията върху заплатите, е значително по-силна. При трети лаг 
оцененият коефициент е (0.934), което показва, че причинно-следствената 
връзка е в посока инфлация-заплати.  

3. Връзката производителност на труда - заетост е ясно изразена 
при първи лаг. Оцененият коефициент е (0.78), докато при втори намалява 
до (0.068). Безспорен е фактът, че ръстът на заетостта трябва да се 
съпровожда със съответното нарастване на производителността на труда, 
което у нас невинаги е така. Слабата зависимост между заети и 
производителност показва, че в България ролята на човешкия фактор е 
подценена. Производителността на труда не е обект на особено внимание, а 
именно тя е факторът, който предопределя повишаването на доходите на 
населението. В развитите икономики се разчита на потенциала на работната 
сила като основен фактор. За да се осигури балансът между заетост и 
производителност, в ЕС се прилагат целенасочени мерки за повишаване на 
качеството на заетостта. В основните стратегически документи на 
Европейския съюз след 2000 г. се формира конкретна цел за съчетаване на 
количествения ръст на заетостта с повишаване на нейното качество и 
производителност. Задачата е не само да нараства равнището на заетост, но 
и да се повишава броят и делът на заетите, които работят по-
производително. С оглед на интеграцията на нашата страна тези въпроси са 
обект на нарастващ интерес. Задълбоченото познаване и популяризиране на 
концепцията за качеството и производителността на заетите създава условия 
за формиране на ефективни и своевременни управленски въздействия на 
трудовия пазар в нашата страна в периода непосредствено преди и веднага 
след присъединяването към ЕС.  

4. Относително ниска гъвкавост на пазара на труда. Слабото 
взаимодействие между основните елементи на пазара на труда в България 
дава основание да се смята, че той не е в достатъчна степен гъвкав. Липсата 
на силно изразени зависимости между изследваните показатели е 
доказателство за наличие на негъвкавост и за трудно приспособяване към 
външните и вътрешните шокове. Този резултат е потвърден и от други 
изследвания за гъвкавостта на пазара на труда у нас.19

Гъвкавостта на пазара на труда е от особен интерес във връзка с 
динамиката на цените и стабилността на паричния режим: начина, по който 

                                                           
19 Световна банка (2005); Неновски и Колева (2001); Цанов, В., И. Белева, Г. Тишева. (2006); 
Димитров, Л., А. Николова, Пл. Димитрова (2006). 
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се формират заплатите, гъвкавост на общото ниво на заплатите и нивото на 
относителните реални заплати, гъвкавост при трудовите договори, 
определяне на работното време, мобилност на работната сила и др.20 Този 
въпрос е актуален и в просеца на присъединяване на страната ни към ЕС. 
Резултатите от едно изследване на индексите на негъвкавост (ригидност) на 
реалните заплати в развитите страни и в България показват, че пазарът на 
труда у нас е значително по-негъвкав от този в Европейския съюз, макар и да 
се наблюдават подобрения след въвеждането на паричен съвет. Според 
Европейската комисия в рамките на последната година преди 
присъединяването на страната към ЕС е направено твърде малко за 
повишаване гъвкавостта на трудовия пазар. Безспорно е, че фирмите и 
компаниите с висока производителност предлагат по-високи заплати в 
сравнение с останалите. В случая обаче влияние оказват и много други 
процеси като договарянето на заплатите, производителността на труда и т.н.  

Освен това гъвкавостта на пазара на труда зависи от държавата и по-
конкретно от законодателството за наемане и уволняване на работници, от 
гарантирането на изпълнението на договорите, от равнището на 
минималната работна заплата. За съжаление в тези области не се 
предприемат мерки или те са точно в противоположната посока. Едно от 
основните предизвикателства пред трудовия пазар след влизането в ЕС е да 
се намери верният баланс между гъвкавост и сигурност на пазара на труда. 
Адаптацията изисква  време и не може да се очаква, че в краткосрочен план 
ще се постигне  повишаване на гъвкавостта на заплатите и ще се стимулира 
създаването на нови работни места.  

3. Оценка на ефектите от макроикономическите шокове 

За да се проследят евентуалните ефекти от макроикономическите 
шокове върху пазара на труда, е необходимо да се анализира поведението 
на променливите чрез функциите на импулсни реакции. Функциите на 
импулсните реакции показват как ендогенните променливи отговарят на 
изменения (шокове) на променливите в размер на едно стандартно 
отклонение. На фиг. 5 е представена реакцията на променлвите заетост, 
безработица, реални заплати и производителност на труда при шоково 
въздействие от страна на съвкупното предлагане. Проследяват се реакциите 
на променливи за период от 10 тримесечия напред и в един по-
продължителен период от 70 тримесечия напред, или условно как реагират 
параметрите в краткосрочен и в дългосрочен период. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
20 Рeалните заплати се смятат за по-гъвкави, там където безработицата оказва силен натиск 
върху равновесните заплати. Вж. Berthold, N., R. Fehn. Unemployment in Germany: Reasons and 
Remedies. No CESifo Working Paper No. 871, 2003.  
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Фигура 5 
Резултати от импулсните реакции на променливите при шоково въздействие 

на съвкупното предлагане 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Въз основа на графиките на реакциите на основните показатели на 

пазара на труда при шоково влияние от страна на съвкупното предлагане 
могат да се направят следните анализи и обобщения: 

Променливите реагират чувствително непосредствено след внасяне на 
едновариантна иновация, като реакциите при всички показатели са 
статистически различни от нула. Тези колебания в показателите на трудовия 
пазар затихват в рамките на 20 тримесечия,21 с изключение на заетостта, при 
която флуктуациите намаляват в сравнително по-кратък период. След това 
повечето от разглежданите показатели не се връщат към предшоковото си 
                                                           
21 Въздействието на шоковете върху променливите се отчита в тримесечия, тъй като изходните 
данни са тримесечни динамични редове. Четири периода на графиките на реакциите 
съответстват на една календарна година.  
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равнище, а варират в нулевия интервал, т.е. макроикономическото 
въздействие е дълготрайно, макар и смекчено след известен период. 

Фигура 6 
Резултати от импулсните реакции на променливите при шоково въздействие 

от страна на  съвкупното търсене 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Използвани са следните обозначения: Response to One S.D. Innovations – реакция при шоково 
въздействие на едно стандартно отклонение; Response of employment – реакция на 
променливата заетост;  Response of unemployment -- реакция на променливата безработица; 
Response of real wages -- реакция на променливата реални заплати; Response of productivity – 
реакция на променливата производителност на труда. 

 
 Заетостта намалява през първите 2 тримесечия, след което до 5 

тримесечие има нарастваща динамика. Променливата вариара в интервала 
от 0.00 до 0.02. В дългосрочен период колебанията в заетостта затихват до 
10-то тримесечие. Броят на заетите ще расте единствено при положителен 
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шок върху съвкупното предлагане. Безработицата проявява значими 
колебания през целия изследван период от 10 триемсечия напред, което 
означава, че зависи главно от предлаганите работни места. Очакваното 
намаление в равнището на безработица може да е налице при положителна 
динамика в развитието на частния сектор. Членството на България в ЕС ще 
доведе до по-нататъшно увеличаване на заетите в публичния сектор и ще 
има положителен ефект върху динамиката на квалифицираните безработни. 
Реалните заплати показват низходяща тенденция след 4-то тримесечие, след 
което колебанията в променливата затихват. Производителността на труда 
реагира с циклични изменения – намаление до 3-то тримесечие, последвани 
от повишение и отново низходяща динамика. Тези колебания затихват едва 
след 20-то тримесечие.  

На фиг. 6 са представени импулсните ракции на оценяваните 
променливи под влияние на шокове в съвкупното търсене при 95% 
доверителен интервал.  

Променливите реагират чувствително и при изменения в съвкупното 
търсене, като най-бавно затихват импулсните реакции при променливата 
производителност на труда. Заетостта се движи в интервала 0.00 до 0.05 и 
динамиката на променливата затихва след 15-то тримесечие. Безработицата 
се изменя в по широк интервал (от 0.06 до -0.02). Наблюдава се намаление 
до 4-то тримесечие, последвано от кратко повишение и отново низходяща 
динамика след 5-то тримесечие. Това показва, че положителен шок върху 
съвкупното търсене ще въздейства благоприятно чрез намаление в темпа на 
безработицата. Заплатите не показват значителна динамика и варират около 
нулевия интервал. В значително широк диапазон се движи и 
производителността на труда. При нея колебанията затихват едва след 30-то 
тримесечие.  

Импулсните реакции на променливите под влияние на шоковото 
въздействие от страна на заплащането на труда са представени на фиг. 7. 

Всички оценявани променливи реагират при изменения в заплащането 
в интервали от 0.08 до -0.06. Безработицата и производителността на труда, 
разгледани в период от 70 тримесечия напред, затихват по бавно, отколкото 
останалите променливи. В рамките на промеждутък от 10 тримесечия един 
шок на изменения в заплащането (две стандартни отклонения), би довел до 
незначително изменение в процента на безработните. Безработицата се 
колебае в сравнително тесен интервал от 0.01 до -0.01. Проследявайки 
реакцията на заетостта при генериране на шок от две едновариантни 
иновации в заплащането, променливата първоначално реагира отрицателно, 
след което до 3-то тримесечие показва положителна динамика. 
Положителният ефект от шоковото изменение на заплатите обаче е 
краткотраен, след 4-то тримесечие променливата показва отново 
отрицателна тенденция и варира в интервала от 0.05 до -0.05. Погледнато в 
дългосрочен аспект, колебанията в заетостта по отношение на заплатите 
затихват след 12-то тримесечие. Явно увеличението на заплатите не оказва 
съществено влияние върху темпа на заетите и равнището на безработица, 
или състоянието на трудовия пазар у нас не зависи от равнището на 
заплащане, тъй като в повечето случаи то е неатрактивно. Това отново 
потвърждава извода за ниската гъвкавост на пазара на труда. България 
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продължава да остава на едно от последните места по заплащане сред 
всички новоприети членки. Адекватното развитие на заплащането на труда у 
нас и едноврменно наличието на сигурна заетост може да допринесе за 
стабилни макроикономически условия и за обособяването на политики с 
положителна ориентация към намаляване на безработицата. 

Фигура 7 
Резултати от импулсните реакции на променливите при шоково въздействие 

от страна на  заплащането 
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* Използвани са следните обозначения: Response to One S.D. Innovations – реакция при шоково 
въздействие на едно стандартно отклонение; Response of employment – реакция на 
променливата заетост; Response of unemployment – реакция на променливата безработица; 
Response of real wages – реакция на променливата реални заплати; Response of productivity – 
реакция на променливата производителност на труда; Response of cpi – реакция на 
променливата инфлация. 

 
Краткотрайна и внезапна е реакцията на променливата инфлация. 

Непосредствено след внасянето на едновариантна иновация от страна на 
заплатите се наблюдава драстично увеличение на инфлацията. Реакцията на 
променливата затихва след 5-то тримесечие. Това показва, че увеличението 
в заплатите би имало краткотраен ефект върху равнището на инфлацията у 
нас. 

Много чувствителна е реакцията на променливите при шоково ценово 
изменение, но тя затихва след период от 20-то тримесечия напред (вж. фиг. 
8). Според данни на НСИ инфлацията за 2006 г. е 6.5%, като 
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средногодишната стига 7.3%. Това поставя България на второ място сред 
европейските страни по най-голяма инфлация след Латвия. Прогнозите за 
нарастване на цените след влизането ни в ЕС са обезпокоителни и това 
безспорно ще се отрази върху динамиката на разглежданите показатели.  

Фигура 8 
Резултати от импулсните реакции на променливите при шоково инфл
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сравнително краткотрайна и затихва след 8-то тримесечие. Наблюдава се 

ационно 
въздействие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* и са следните обозначения: Response to One S.D. Innovations – реакция при шоково 
въздействие на едно стандартно отклонение; Response of employment – реакция на 
променливата заетост;  Response of unemployment – реакция на променливата безработица; 
Response of real wages – реакция на променливата реални заплати; Response of productivity – 
реакция на променливата производителност на труда. 

Реакцията на заетостта към измененията в равнището на инфлация е 
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в заетостта в рамките на две тримесечия при повишаване на общото 
ценово равнище, последвано от положителна реакция до 5-то тримесечие, 
след което до 10-то тримесечие заетостта показва задържащо развитие. 
Безработицата е по-чувствителна и с по-продължителни колебания в отговор 
на инфлационните изменения. Нейната реакция е огледална на поведението 
на заетостта. Наблюдава се увеличаване в рамките на първите две 
тримесечия, последвано от понижаване в равнището на безработица. 
Реакция, която не противоречи на теоретичн те твърдения на Филипс, че 
увеличаването на заетостта или намалението в равнището на безработица 
се съпровожда с нарастване на цените и на работните заплати (инфлация) и 
на генералния извод, че безработицата може да се намали, ако се увеличи 
инфлацията. Не може да се твърди обаче, че намаляването на 
безработицата у нас ще е следствие от инфлационните процеси. Връзката 
между инфлация и безработица е краткосрочна. В ълг срочен план това, 
което определя развитието на една икономика, е свързано с 
макроикономическа стабилност, ръст на производителността, инвестирани 
капитали, предприемаческа активнос , ниво на образова ос , а те не е 
влияят позитивно от по-високата инфлация.  

Наличието на връзка между инфлацията и динамиката на заплатите, 
потвърдено в иконометричния модел, се 

сните реакции. Реакцията на заплатите при генериране на шок от две 
едновариантни иновации в инфлацията е краткотрайна и затихва до 10-то 
тримесечие. Динамиката на заплатите е непостоянна и сходна с тази на 
безработицата. Наблюдава се увеличаване в рамките на първите две 
тримесечия, последвано от намаление до 4-то тримесечие. Безинфлационно 
увеличаване на заплатите е възможно само при условие, че растежът на 
реалната заплата и производителността на труда съвпадат, което не е 
характерно за нашата икономика. Сравнението между динамиката на 
реалната работна заплата и темповете на производителността на труда в 
България показва, че реалните заплат  нарастват с по-бавни темпове от т зи 
на производителността на труда. Изпреварващият ръст на 
производителността на труда е икономически индикатор, който дава 
основание за очаквани по  в развитието на ългарск та 
икономика и оттук на оходите, в .ч. на работната заплата. 

Реакцията на заетостта под влиянието на технологичен шок е 
положително (вж. фиг. 9). Това не противоречи на икономич

аването на производителността на труда е редпоставка за решаване 
проблемите на заетостта и за постигане на по-висок икономически растеж. 
Според някои икономисти има основания да се предполага, че дори и да се 
постигне по-висок растеж през следващите години, повишаването на 
заетостта няма да бъде със съответните темпове, а икономическата 
активност вероятно ще остане непроменена. През следващите години е 
логично да се очаква така необходимото по-значително преструктуриране от 
гледна точка на повишаване на ефективността и конкурентоспособността 
на икономиката. Тези процеси са свързани по-скоро с намаляване на 
заетостта, произтичащо от освобождаване на заетите в неефективни 
производства. Освен това предвижданото незначително изменение в цената 
на труда (с 10% увеличение а заплащането  държавния сектор), бавните 
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промени в организацията на труда и работното време ще запазят висок дела 
на невключените в икономиката трудоспособни хора и през следващите 
години.  

Фигура 9 
Резултати от импулсните реакции на променливите при въздействие на 

технологичен  шок 

 

* Използвани са следните обозначения: Response to One  
въздействие на но стандартно отклонение; Response of employment – реакция на 

реакцията на безработицата. Наблюдава се значимо понижаване на 
динам

о

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 S.D. Innovations – реакция при шоково
ед

променливата заетост;  Response of unemployment – реакция на променливата безработица; 
Response of real wages – реакция на променливата реални заплати. 

 
Най-чувствителна и продължителна към технологичните шокове е 

иката след 3-то тримесечие, последвано от нарастване равнището на 
безработните до 7-то тримесечие. Колебанията в динамиката на т зи 
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показател затихват едва след 30-то триемсечие. Въздействието на 
технологичните шокове има дълготраен ефект. Осносният проблем, който 
може да се посочи тук, е увеличеният дефицит на квалифицирана рабо на 
ръка, която да отговаря на нарастващите изисквания от страна на 
работодателите. Според специалисти този проблем ще продължава да се 
задълбочава, тъй като членството в ЕС ще предложи по-приемливи офе ти 
за работа в чужбина. 

Реакцията на реалната работна заплата от шоковото изменение на 
производителността н

т

 р

а труда е краткотрайна. Наблюдава се повишение до 3-
то тр

правят следните изводи и очаквани 
ефект

телство за 

• 
н на шокови 

• 
 ще 

• 
но може да се прогнозира, че дори и 

чит теж ит

• 

реакция аната към 
европ а

п  
аване на 

имесечие, последвано от намаление, което трудно би могло да се 
обясни, тъй като прогнозите на анализаторите са за трайно увеличение на 
заплатите, особено  в частния сектор.  

Въз основа на анализа на построения модел и функциите на 
импулсните реакции могат да се на

и върху трудовия пазар след влизането на страната в ЕС: 
• Не се наблюдава силна зависимост между нивото на заетостта, 

безработицата и реалните заплати, което е доказа
слабата гъвкавост на пазара на труда и за неспособността му да се 
приспособи бързо към променящата се конюнктура. Това изправя 
страната ни пред големи предизвикателства след 2007 г. и 
затруднява изпълнението на Лисабонската стратегия. 
Очакванията за негативни последици за пазара на труда в България 
се оправдават. Трудовият пазар у нас е чувствителе
ефекти от страна на агрегатното търсене, повишаване на ценовото 
равнище и технологиите. Реакциите при повечето променливи 
затихват едва след 20-то тримесечие. Най-уязвими на шокови 
ефекти са безработицата и заетостта, тъй като техните равнища се 
променят под въздействие на почти всички приложени влияния. 
Равнището на заетостта и безработицата са чувствителни на 
шокови ценови изменения. Повишаването на ценовото равнище
доведе до драстично спадане в равнището на заетостта през 
първите няколко тримесечия.  
Заетостта реагира положително на изменения в 
производителността на труда, 
да има зна елен рас  през следващ е години, то темповете 
на нарастване на съвкупната заетост ще изостават. Икономическият 
растеж продължава да е резултат преди всичко от увеличаване на 
производителността, а не от увеличаване на заетостта.  
Повишаването на производителността на труда се отразява 
положително и върху динамиката на работните заплати.  

Очакването на тези противоположни ефекти изисква навременна 
за противодействие и по-бързо адаптиране на стр

ейските стандарти. Необходимо е да се обърне внимание н : 
• овишаване гъвкавостта на пазара на труда и по-специално 

гъвкавостта на работната заплата и цените. Без повиш
гъвкавостта на пазара има опасност икономиката да остане 
блокирана в цикъл на ниски заплати и ниска производителност;  
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• н о ч
ост 

• 
остта и 

мо на а е  с

• 
лащане в съседни държави в региона Южна 

Чл
има и вия пазар. Успешното 
преод

текуща защита а доходите т евентуални ценови пока вания. 
Инфлацията е макроикономическата променлива, която всъщн
поставя най-големи предизвикателства пред страната ни; 
за да намали разликата в доходите и за да облекчи сближаването с 
ЕС, България ще трябва да увеличи зает
производителността в съответствие с Лисабонската програма. 
Задачата е не са  да раства р внищ то на заетост, но и да е 
повишава броят и делът на заетите, които работят по-
производително; 
сближаване на средните работни заплати в България поне с 
минималното зап
Европа като Гърция, Испания, Португалия. 
енството в ЕС изправя страната пред много предизвикателства, но 
своите положителни страни върху трудо

оляване на предизвикателствата в областта на пазара на труда е 
предпоставка за постигане на икономически растеж, за ръст на доходите и за 
изграждане на общество на знанието.  
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SUMMARIES 

Malinka Koparanova 

STRUCTURAL CHANGES IN THE MANUFACTURING INDUSTRY OF 
TRANSITION ECONOMIES 

This paper addresses the pattern of structural change in selected transition and developed 
economies in Europe both from the point of view of a national economy and from cross-
country perspective as well. It uses cross-industry country data at 2 and 3-digit level of the 
NACE classification to examine structural changes in the manufacturing industry in the 
second half of the 90’s. To asses the structural change the paper proposes a decomposition 
of productive efficiency into macroeconomic, or pro-cyclical component and “structural 
effect” component, based on two-error component model of unobservable effects.  
Estimation results from panel data models provided empirical evidence for a heterogeneous 
development pattern with dominating macroeconomic factors in many transition economies 
and prevailing structural factors in a few countries. 
JEL: L60, P20 
 
Aysan Şentürk 

A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SHARES AND 
INFLATION, EXCHANGE RATES AND INTEREST RATES WITH THE 

USE CANONICAL CORRELATION ANALYSIS 
The present study explores the relationship between a group of shares exchanged in the 
Istanbul Stock Exchange and inflation, exchange rate and interest rates.  In particular, the 
study aims to uncover the functional and canonical relations between these variables for the 
purpose of obtaining finding that would inform investors and speculators in their decision 
making. 
JEL: C49 
 
Dancho Danchev 

THE CHINESE APPROACH TO THE RELATIONSHIP MARKETING 
(GUANXI) 

In the working out from theoretical point of view are considered and interpreted the main 
principles of Guanxi as a reverberation of the Relationship marketing in the context of the 
Chinese community. Especially it is taken into consideration the social-ethic philosophy and 
the economical rationality of that specific cultural phenomenon. It is done comparative 
characterization between the Relationship marketing and Guanxi and the opportunities for 
practical application in the management and in the marketing are deduced. 
JEL: M31, L14 
 
Elena Georgieva 
Maria Kehayova 

STRATEGIC FRAMEWORK FOR CRM IMPLEMENTATION 
The idea about the customer orientation of the business dates back to the middle of the last 
twentieth century, but it is just nowadays that it is being transformed into mechanisms, 
strategies, processes. To put it in other words, it is just now that this orientation is 
undergoing precise definition by the academic authorities and is reviving in the business 
practice. Thus, as a result of evolution and continuing development, a birth has been given 
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to the concept of CRM (Customer Relationship Marketing). Numerous companies begin to 
work actively upon the development of strategies concerning the customer relationship 
management, which has been still performed partially and particularly on a tactic level. 
Being a relatively new notion, there has not yet been an agreed opinion about what in fact it 
comprises, what its components are, what factors influence its correct and effective 
applying. 
In the present study the emphasis has been given on the following moments. Firstly, on the 
basis of the theoretical analysis the history of the origin of this category has been drawn up 
and the evolution of the marketing theory relative to the idea of the customer orientation of 
the business has been traced through. Secondly, on the basis of a method from the science 
metrics an analysis of the titles of the publications in 8 foreign and 5 Bulgarian journals has 
been conducted and the main dimensions of the range of the CRM category have been 
figured out. Thirdly, some views on the strategic perspective of the CRM implementation 
have been presented and commented upon. 
JEL:  M31 
 
Petar Bantchev 

STRATEGIC SOLUTIONS FOR COMBINING OF MARKETING MIX 
ELEMENTS 

The necessity of development of decisions for combining of the marketing mix elements, 
and the principle relations between combined elements are analyzed. Models of optimal 
planning of the combining of the separate marketing mix elements are developed as on the 
conceptually, so on the specific analytical level. So a precision procedure is created for 
usage of the separate elements of the marketing as an instrument of the business 
management, which develops in the range of a planned marketing mix and within the frames 
of the specific marketing budget. 
JEL: C52, M31 
 
Anita Staneva 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF LABOUR MARKET IN BULGARIA - 
1991-2006 

The paper elaborates on the problems for construction and estimation of econometric 
techniques for analysis of labour market in Bulgaria. It is used the econometrics vector 
autoregressive modeling (VAR). In the model are included and investigated the main 
indicators that characterize labour market functioning (unemployment, employment, wages, 
labour productivity and inflation). On the basis of the obtained estimates for the parameters 
of the model and the impulse response analysis are analyzed the links and relationships 
among the main variables and their sensitiveness to macroeconomics shocks. The results 
from the VAR model and impulse response analysis show insignificant relationship between 
employment, unemployment and wages, which indicates that Bulgarian labour market is less 
flexible. Bulgarian labour market is sensitive to the labour demand shocks, inflation and 
technology shocks. Unemployment and employment are most sensitive regarding the effects 
of the shocks because their levels are changed under the impact of almost all investigated 
factors. 
JEL: C52, C53, J30, J60 
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