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Пламен Петков1 
ГОДИНА XVIII, 2009, 4

КОИНТЕГРАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА АГРЕГИРАНАТА 
ПРОИЗВОДСТВЕНА ФУНКЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ 

АВТОРЕГРЕСИОННИ  МОДЕЛИ С РАЗПРЕДЕЛЕН ЛАГ 
(ARDL) 

 
Тествана е валидността на двуфакторната и разширената агрегирана 
производствена функция с прилагането на ARDL-коинтеграционния 
подход, който е особено подходящ при изследвания, проведени върху 
малък по обем извадки, като се използват различни комбинации от 
променливи, с които се измерват производственият резултат, 
капиталът и трудът. В разширената функция към традиционните 
производствени фактори труд и капитал се въвеждат преките 
чуждестранни инвестиции и показателят, характеризиращ 
отвореността на икономиката (отношението между 
външнотърговския оборот и производствения резултат). Въз основа на 
тримесечни данни за България, обхващащи периода от първото 
тримесечие на 1996 г. до третото тримесечие на 2008 г., са изследвани 
дългосрочните отношения с помощта на авторегресионния 
коинтеграционен подход с разпределени лагове на Песаран (ARDL или 
bounds testing), а за анализа на краткосрочната динамика е приложен 
механизмът за коригиране на грешката (ECM). 
Резултатите показват, че производството, трудът и капиталът са 
коинтегрирани в 4  комбинации без отчитане влиянието на тренда (три 
от тях, характеризиращи разширената производствена функция) и в 6 
комбинации, когато в моделите се включва линейният тренд (като две 
са тези, с които се характеризира разширената производствена 
функция). С валидните комбинации се установява, че еластичността на 
капитала е между 0.001% и 0.286%, а тази на труда – между  0.316% и 
0.533%. 
JEL: C52; C32; O47 

 

1. Въведение 

С производствените функции се установява количествената връзка между 
получения от производствения процес пряк резултат и условията за неговото 
получаване. Резултатът обикновено се изразява под формата на произведената 
в натурално или стойностно изражение продукция на дадена производствена 

                                                           
1 Пламен Петков е гл. ас. д-р в катедра “Математика и статистика” на СА “Д. А. 
Ценов” – Свищов, тел. 0631/66300; 0899 094957, e-mail: ppet@uni-svishtov.bg; 
ppetkov@gbg.bg. 
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единица – предприятие, район, отрасъл, сектор или националната икономика. 
Условията на производствения процес се отнасят до използваните комбинации 
и съотношения между факторите на производството. Именно на 
предположението за заместване между производствените фактори се 
основават производствените функции. Замяната може да се осъществява в 
рамките на една и съща технология, между различни технологии за 
производство на един и същ продукт или между продукти с различна 
ресурсоемкост. 

Интересът към агрегираните производствени функции в България е 
възобновен след 10.11.1989 г., макар, че и преди не липсват публикации по 
темата.2 Изследванията са насочени основно в две направления – измерване на 
ендогенния технически прогрес и свързания с него икономически растеж3 или 
измерване на потенциалното производство.4 Характерното за повечето 
изследвания е, че те се осъществяват върху анализ на динамични редове, като 
се работи с тримесечни или годишни данни. Макар да се споменават 
възможностите за прилагане на функции с постоянна или променлива 
еластичност на замяната на производствените фактори, тези функции не са 
тествани емпирично. Акцентът изцяло се съсредоточава върху класическата 
функция на Коб-Дъглас. Тя се подлага на оценка с включването както на 
класическите фактори труд и капитал, така и на енергийни ресурси5, с 
неутрален технически прогрес по Хикс6 или с технически прогрес по Солоу.  

                                                           
2 Банчев, П. По някои въпроси на макроикономическите производствени функции.  
Годишник на ВФСИ “Д. А. Ценов” – Свищов. Т. 46. Варна, Г. Бакалов, 1975, с. 41-84; 
Димитров, А. Модели и методи за характеризиране развитието на икономиката. С., 
Наука и изкуство, 1968; Димитров, А. и др. Иконометрични макромодели за развитието 
на народното стопанство. С., БАН, 1984; Паскалев, О. Моделиране на 
самофинансиращи се научно-производствени системи. – В: Проблеми на управлението 
на научно-техническия прогрес в стопанските организации (научно-практическа 
конференция). София-Бургас, 1982, с. 243-246. 
3 Рангелова, Р. Теория на ендогенния икономически растеж – възникване и развитие. – 
Икономически изследвания, 1999, N 3, с. 3-27; Рангелова, Р. Средносрочно 
прогнозиране на икономическия растеж в България. – Икономически изследвания, 
2002, N 1, с. 3-29; Рангелова, Р. Критика на концепцията за измерване на общата 
факторна производителност. – Икономическа мисъл, 2008, N 3, с. 90-106; Ганев, К. 
Измерване на общата факторна производителност: счетоводство на икономическия 
растеж за България. С., БНБ, „Дискусионни материали”, 2005. 
4 Гладнишки, А. Агрегирана производствена функция в България в условията на 
преход. С., АИАП, „Серия икономически изследвания”, 2004; Гладнишки, А. 
Измерване на потенциалното производство: използване инструментариума на 
производствените функции. С., АИАП, „Серия икономически изследвания” 2005; 
Цалински, Цв. Два подхода за емпирична оценка на потенциалното производство на 
България. С., БНБ, „Дискусионни материали”, 2006. 
5 Гладнишки, А. Агрегирана производствена функция в България ... 
6 Петков, Пл. Зависимост между заетите лица, инвестициите и БВП на Република 
България. Научен семинар „Измерения на промяната 1991-1996”, 1996, Свищов, с. 18-
20.  
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Причината за използването на Коб-Дъгласовата функция се свързва с 
убежденията на авторите, че тя е най-подходяща за характеризиране на 
брутния вътрешен продукт на България, понеже между труда и капитала 
съществува определено заместване.7 Невъзможността за определяне на 
степента на това заместване  на практика ограничава прилагането на CES и 
VES-функциите.  

Опит за тестване на валидността на различните теории за замяната между 
производствените фактори е направен от нас в поредица от публикации. С 
използване на тримесечни данни за брутния вътрешен продукт, бруто 
капиталообразуването и броя на заетите лица, обхващащи периода от първото 
тримесечие на 1996 г. до първото тримесечие на 2007 г., са приложени три 
подхода – директно специфициране на производствената функция8, 
индиректен (гъвкав) подход чрез прилагането на трансформацията на Бокс-
Кокс9 и индиректен подход, основаващ се на трансцедентната логаритмична 
(транслог) апроксимация на производствената функция.10 В друго изследване11 
анализът на агрегираните производствени функции в България се разширява, 
като са използвани различни показатели, с които се обхващат, характеризират 
и измерват класическите понятия „производство”, „труд” и „капитал”. За 
отразяване на производствения резултат се използват макроикономическите 
показатели „брутна добавена стойност (БДС)” и „брутен вътрешен продукт 
(БВП)”. Трудът се измерва с променливите „брой на заетите лица” и „общо 
отработени човекочасове”. При определяне на стойността на капитала се 
използват два подхода. Първият се състои в проследяване динамиката на 
капитала през изследвания период чрез обвързване на неговата стойност с 
бруто образуването на основен капитал и потреблението на основен капитал. 
При втория подход като показатели-заместители на капитала директно се 
използват макроикономическите показатели „бруто капиталообразуване”, 
„бруто образуване на основен капитал” и „потребление на основен капитал”.  

Общото в цитираните изследвания е, че оценката на агрегираната 
производствена функция се осъществява както с включването, така и без 
включване на експоненциален елемент, характеризиращ влиянието на 
неутралния технически прогрес (тренда). Влиянието на тренда се установява с 
традиционните иконометрични методи – обикновен метод на най-малките 

                                                           
7 Гладнишки, А. Измерване на потенциалното производство ... 
8 Петков, Пл. Иконометрична оценка на агрегирани производствени функции за 
брутния вътрешен продукт на Р. България. Годишник/СА „Д.А. Ценов”, година LXXI, 
том CXI,  2009, с. 73-114. 
9 Петков, Пл. Изследване на зависимостта на брутния вътрешен продукт от броя на 
заетите лица и бруто образуване на основен капитал в България с разширената Бокс-
Кокс трансформация. Народностопански архив, година LXI,  книга 3, 2008, с. 45-61.  
10 Петков, Пл. Алгоритъм за иконометрична оценка на агрегираната производствена 
функция с трансцедентната логаритмична (транслог) апроксимация,  Диалог, Свищов, 
2009, N 1, с. 1-38, на разположение в http://www.uni-svishtov.bg/dialog/2009/1.09.PP.pdf. 
11 Петков, Пл. Иконометрични методи за изследване на агрегираната производствена 
функция – сравнителен анализ. Свищов, библиотека „Стопански свят”, 2009 (под 
печат). 
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квадрати, нелинеен метод на най-малките квадрати и метод на максималното 
правдоподобие. Всички променливи величини са стандартизирани чрез 
дефлирането им със средната аритметична величина.  

Изводите от тези изследвания са няколко, но най-важният се свързва с факта, 
че с отчитане на влиянието на техническия прогрес (неутрален по Хикс) 
зависимостта между БВП, респ.  брутната добавена стойност (БДС), труда и 
капитала се описва адекватно с функцията на Коб-Дъглас.12 При анализиране  
на зависимости между променливи, представени чрез динамични редове, често 
се установява, че тези променливи са нестационарни, но се характеризират с 
общи трендове. С това изследване, което представлява логично продължение 
на предишни разработки, се доразвива и разширява анализът на агрегираните 
производствени функции в България. Иконометричната оценка на 
агрегираната производствена функция се осъществява с прилагането на  
коинтеграционния авторегресионен подход с разпределен лаг (ARDL), 
предложен от Песаран.13 Основните предимства на този подход, известен в 
литературата като bounds testing, в сравнение с коинтеграционните подходи на 
Енгл-Грейнджър14  и Йохансен15 са следните: Първо, за разлика от подхода на 
Енгл-Грейнджър тук се елиминират проблемите, свързани с ендогенността и 
невъзможността за тестване значимостта на параметрите в моделите, 
характеризиращи дългосрочните отношения. Второ, процедурата bounds 
testing е достатъчно опростена. Тя позволява, след като се определи 
оптималният лагов порядък в модела, оценяването на коинтеграционните 
отношения да се извърши с метода на най-малките квадрати. Трето, тестването 
на значимостта на параметрите в дългосрочните и краткосрочните отношения 
се извършва едновременно. Четвърто, ARDL подходът за тестване 
съществуването на дългосрочни отношения между равнищата на 
променливите в моделите е приложим независимо дали факторните 
променливи са стационарни, т.е. са интегрирани от нулев порядък I(0), 
нестационарни от първи порядък I(1) или са частично интегрирани, т.е. част от 
променливите са I(0), а друга част – I(1). Процедурата е неприложима при 
интегрираност на променливите от втори или по-висок порядък. И накрая, 
подходът е особено подходящ за прилагане при изследване на малки по обем 
извадки, какъвто е и този случай. 

                                                           
12 Валидността на Коб-Дъгласовата функция в последното от цитираните изследвания 
се установява в 13 от 24-те тествани комбинации. В други седем комбинации с 
участието на БДС като резултативен показател най-подходяща се оказва CES-
функцията, а в останалите четири комбинации решение не може да се получи с нито 
един от използваните подходи (директен, трансформация на Бокс-Кокс и транслог 
апроксимация). 
13 Pesaran, M., Y. Shin, R. Smith. Bounds testing approaches to the analysis of level 
relationships. – Journal of Applied Econometrics, 2001, 16,  p. 289-326. 
14 Engle, R., C. Granger. Cointegratlon and error correction: Representation, eshmation and 
testing. – Econometrica, 1987, 55, p. 251-76. 
15 Johansen, S. Statistical analysis of cointegrating vectors. – Journal of Economic Dynamics 
and Control, 1988, 12, р. 231-254; Johansen, S. Estimation and hypothesis testing of 
cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. – Econometrica, 1991, 59, р. 
1551-1580. 
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Анализът отново се основава на тримесечни данни за описаните показатели, с 
които се обхващат, характеризират и измерват класическите понятия 
„производство”, „труд” и „капитал”. На проверка се подлага както 
класическата двуфакторна производствена функция на Коб-Дъглас, така и 
нейният разширен вариант, в който като производствени фактори се въвеждат 
преките чуждестранни инвестиции и отношението между външнотърговския 
оборот на България и производството, изразено съответно с БВП или БДС. 

Предмет на изследването е макроикономическото иконометрично 
моделиране на агрегираната производствена функция на България. Основната 
цел е въз основа на различни комбинации от променливи, с които се измерват 
производственият резултат, капиталът и трудът, да се тества валидността на 
двуфакторната и разширената производствена функция на Коб-Дъглас с 
прилагането на ARDL коинтеграционния подход. Оценките и тестването на 
моделите са извършени с иконометричните софтуерни продукти Gretl 1.8.0 for 
Windows и Microfit 4.0. 

2. Статистически данни: източници и предварителна обработка 

Като основни източници за необходимите макроикономически показатели са 
използвани официалните публикации и сайтовете на Евростат 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu), Българската народна банка (http://www.bnb.bg) 
и Mеждународния валутен фонд (http://www.imfstatistics.org). Емпиричните 
оценки на различните производствени функции се осъществяват въз основа на 
тримесечни данни за брутния вътрешен продукт (GDP), брутната добавена 
стойност (GVA), бруто капиталообразуването (GCF), бруто образуването на 
основен капитал (GFCF), отработените човекочасове (HW), средния броя на 
заетите лица (L2), преките чуждестранни инвестиции (FDI), отношението 
между външнотърговския оборот на България и брутния вътрешен продукт 
(TRP1) и отношението между външнотърговския оборот на България и 
брутната добавена стойност (TRP2) в България за периода от първото 
тримесечие на 1996 г. до третото тримесечие на 2008 г. Динамичните редове се 
състоят от 51 наблюдения. Брутният вътрешен продукт, брутната добавена 
стойност, бруто капиталообразуването, бруто образуването на основен 
капитал, стойността на вноса и износа, всички изчислени по цени от 2000 г., 
както броят на заетите лица и общо отработените човекодни, са набавени от 
Евростат. Данните за стойността на преките чуждестранни инвестиции по 
текущи цени в евро са предоставени от Българската народна банка. За 
осигуряване на необходимите условия за съпоставимост на динамичните 
статистически редове преките чуждестранни инвестиции се преизчисляват в 
лева чрез средния обменния курс на лева спрямо еврото по тримесечия от 
изследвания период, а впоследствие се  изчисляват по цени от 2000 г. Това се 
извършва чрез дефлирането на номиналните показатели с индекса на 
потребителските цени при база 2000 г. Последният е взет от сайта на 
Международния валутен фонд. Всички данни впоследствие са коригирани 
сезонно с X12-ARIMA метода. 
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3. Иконометрични модели 

Една от най-разпространените и най-често използвани производствени 
функции е функцията на Коб-Дъглас. Тя е предложена през 1928 г. от 
американските учени Чарлз Коб и Пол Дъглас.16 Нейният първоначален вид е 
следният: 

βα LAKY = ,                                                                                         (1) 

където:  

Y е стойността (обемът) на произведената продукция; 

А – технологичното равнище на производството, А > 0; 

К – вложеният в производството капитал; 

L – вложеният в производството труд; 

βα ,  – регресионни параметри (коефициенти на еластичност, 10 <<α , 
10 << β ), показващи с колко процента ще се измени величината на 

продукцията при увеличение на конкретния фактор с един процент, при 
положение, че другия фактор не се променя.  

Величината на А зависи от мерните единици, чрез които се изразяват Y, K и L. 
Освен това със значението на А се определя ефективността на 
производствения процес. След логаритмуване на двете страни функцията на 
Коб-Дъглас придобива следния вид: 

LlnKlnAlnYln βα ++= .                                                                            (2) 

На проверка с коинтеграционния анализ се подлагат 8 комбинации на 
класическата двуфакторна производствена функция, в които се включват 
следните променливи: 

gva e натуралният логаритъм на брутната добавена стойност (GVA); 

gdp – логаритъмът на брутния вътрешен продукт (GDP); 

gcf – логаритъмът на бруто капиталообразуването (GCF); 

gfcf – логаритъмът на бруто образуването на основен капитал (GFCF); 

                                                           
16 Cobb, C., P. Douglas. A Theory of Production. – American Economic Review, 18 
(Supplement), 1928, p. 139-165. 
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hw – логаритъмът на общо отработените човекочасове (HW); 

wf – логаритъмът на общия брой на заетите лица (WF). 

В разширения вариант на производствената функция заедно с традиционните в 
неокласическата теория фактори „труд” и „капитал” могат да се въвеждат и 
„нетрадиционни” фактори като преките чуждестранни инвестиции и външната 
търговия. Оценката на дела на тези  допълнителни фактори в икономическия 
растеж на дадена страна се осъществява с презумпцията, че общата факторна 
производителност (изразена чрез параметъра А в класическата функция на 
Коб-Дъглас) е функция от преките чуждестранни инвестиции, външната 
търговия и други екзогенни фактори.17 Иконометричният модел придобива 
следния вид: 

tttttt
TRPlnFDIlnLlnKlncYln εδγβα +++++= ,                          (3) 

където: 

с е свободният член;  

FDI – реалните преки чуждестранни инвестиции, изчислени по цени от 2000 г.; 

TRP – отношението на сумата на вноса и износа, изчислени по цени от 2000 г. 
към брутния вътрешен продукт, респ. брутната добавена стойност, изчислени 
също по цени от 2000 г.  

На проверка с коинтеграционния анализ отново се подлагат 8 комбинации на 
разширената производствена функция, в които към описаните променливи от 
двуфакторната производствена функция се включват  променливите: 

trp1 – логаритъмът на отношението на сумата на вноса и износа, изчислени по 
цени от 2000 г. към БВП в България, изчислен по цени от 2000 г. (TRP1); 

trp2 – логаритъмът на отношението на сумата на вноса и износа, изчислени по 
цени от 2000 г. към БДС в България, изчислена по цени от 2000 г.  (TRP2); 

fdi – логаритъмът на преките чуждестранни инвестиции в България по цени от 
2000 г. (FDI); 

За оценка на двуфакторната и на разширената производствена функция на 
Коб-Дъглас с коинтеграционния подход се използва стратегия, изпълняваща се 
в три етапа: 

                                                           
17 За повече подробности вж. Fosu, O., F. Magnus. Bounds testing approach to 
cointegration: an examination of foreign direct investment trade and growth relationships. – 
American Journal of Applied Sciences, 2006, 3 (11), p. 2080. 
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1. Определяне на порядъка на интегрираност на динамичните редове чрез 
използване на съответни критерии за проверка на стационарността. 

2. При интегрираност на променливите от нулев или първи порядък се прилага 
авторегресивният коинтеграционен подход с лагове на разпределение на 
Песаран (bounds testing approach). 

3. При коинтегрираност на променливите се съставя модел с коригиране на 
грешката, който се подлага на оценка със стандартните методи и критерии за 
диагностика на резултатите. 

4. Същност на ARDL коинтеграционния подход 

Осъществяването на проверката за наличие на коинтеграционни отношения с 
използването на bounds testing процедурата се основава на следния общ 
векторен авторегресионен модел от порядък p, характеризиращ дългосрочните 
отношения между променливите: 

∑
=

−
+++=

p

1i
titit0t

zcz εφβ ,                                                                            (4) 

където: 

0
c  е векторът-стълб с к+1 елементи, характеризиращ константата (дрифта); 

β – (k+1) векторът на коефициентите пред временния тренд. 

Взаимодействието  между дългосрочните и краткосрочните отношения намира 
израз в следния векторен модел за коригиране на грешката (VECM): 

∑
=

−−
++++=

p

1i
titiit0t

zztcz εΔΓΠβΔ ,                                                          (5) 

където: 

Δ е лаговият оператор; 

γΠΓμΠ )(c
0

++−= ,                                                                                     (6) 

където μ и γ са на неизвестните коефициенти във (к+1)- вектора за константата 
и тренда; 
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γΠβ −= ;                                                                                                               (7) 

∑
=

+
+=

p

1i
i1k

I ψΠ  - (к+1)х(к+1) квадратна матрица, съставена от 

параметрите, характеризиращи дългосрочните отношения между 
променливите; 

∑
=

+−=
p

1i
i

iψΠΓ  - матрицата, включваща параметрите, характеризиращи 

краткосрочните отношения между променливите; 

zt  – векторът, включващ значенията на променливите yt и xt;. 

yt – зависимата променлива, интегрирана от първи порядък; 

xt – матрицата, включваща факторните променливи (регресорите), интегрирани 
от нулев или първи порядък, с многомерно нормално разпределена случайна 
грешка със средна величина, равна на нула, и дисперсия, равна на ω, т.е.  

),0(IN Ω  и хомоскедастичен процес. 

С изпълнение на ограниченията 0≠γ  в (7) и 0 ,0 =≠ γμ  в (6) се 
потвърждава условието, че влиянието на детерминистичните компоненти в 
модела (тренд и константа) не се влияе от порядъка на матрицата П. При 
изпълнение на презумпцията за уникална дългосрочна връзка между 
променливите условният векторен модел за коригиране на грешката (5) може 
да се изрази по следния начин: 

∑ ∑
−

=

−

=
−−−−
++++++=

1p

1i
yt

1p

0i
itiiti1txx1tyy0t

xyxytcy εΔξΔλδδβΔ ,              (8) 

където γδδγμδδ )],([),(c
xxyyyxxxyy0

++−= , γδδβ ),(
xxyy

−= . 

В зависимост от предположенията относно детерминистичните компоненти в 
модела проверката за коинтеграция се осъществява чрез пет различни 
сценария (случая): 

Случай I: (няма константа, няма тренд) 0c
0
= , 0=β , т.е. 0=μ , 0=γ . 

Моделът за коригиране на грешката се представя по следния начин: 

∑ ∑
−

=

−

=
−−−−
++++=

1p

1i
yt

1p

0i
itiiti1txx1tyyt

xyxyy εΔξΔλδδΔ .                                (9) 



Икономически изследвания, кн. 4, 2009 

 12 

Случай II: (ограничена константа, няма тренд) μδδ ),(c
xxyy0

−= , 0=β , 

т.е. 0=γ . VECM e: 

∑ ∑
−

=

−

=
−−−−
+++−+−=

1p

1i
yt

1p

0i
itiitix1txxy1tyyt

xy)x()y(y εΔξΔλμδμδΔ .   (10) 

Случай III: (неограничена константа, няма тренд) 0c
0
≠ , 0=β , т.е. 0=γ . 

VECM придобива следния вид: 

∑ ∑
−

=

−

=
−−−−
+++++=

1p

1i
yt

1p

0i
itiiti1txx1tyy0t

xyxycy εΔξΔλδδΔ .                       (11) 

Случай IV: (неограничена константа, ограничен тренд) 
0c

0
≠ , γδδβ ),(

xxyy
−= .VECM се изразява като: 

∑ ∑
−

=

−

=
−−−−
+++−+−+=

1p

1i
yt

1p

0i
itiitix1txxy1tyy0t

xy)tx()ty(cy εΔξΔλγδγδΔ .     (12) 

Случай V: (неограничена константа, неограничен тренд) 0c
0
≠ , 0≠β . Тук 

ограниченията за детерминистичния тренд γδδβ ),(
xxyy

−=  се елиминират и 

VECM е: 

∑ ∑
−

=

−

=
−−−−
++++++=

1p

1i
yt

1p

0i
itiiti1txx1tyy0t

xyxytcy εΔξΔλδδβΔ .              (13) 

Въз основа на общия модел, представен с уравнение (8), условният VECM при 
използването на двуфакторната производствена функция придобива вида: 

,KlnLlnYln

KlnLlnYlntcYln

t

q

0l
ltl

p

1i

q

0j
jtjiti

1t31t21t10t

εΔνΔωΔφ

δδδβΔ

++++

+++++=

∑∑ ∑
=

−
= =

−−

−−−

                               (14) 

докато при разширената производствена функция, VECM се представя по 
следния начин: 
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,TRPlnFDIlnKlnLlnYln

TRPlnFDIlnKlnLlnYlntcYln

t

q

0m

q

1r
rmtm

q

0l
ltl

p

1i

q

0j
jtjiti

1t51t41t31t21t10t

εΔηΔλΔνΔωΔφ

δδδδδβΔ

++++++

+++++++=

∑ ∑∑∑ ∑
= =

−
=

−
= =

−−

−−−−−  (15) 

където: 

0
c  е свободният член; 

i
δ  - параметрите, характеризиращи дългосрочните зависимости между 

променливите; 

ηλνωφ  , , , ,  - параметрите, характеризиращи краткосрочните зависимости 
между променливите. 

Приложението на ARDL bounds testing подхода се осъществява на три етапа. 
Първият етап се състои в оценката с метода на най-малките квадрати на 
общите условни модели, представени с уравнения (14) и (15), и тестване 
валидността на дългосрочната зависимост между променливите с помощта на 
F-критерия на Валд. На проверка се подлага нулевата хипотеза за съвместна 
статистическа незначимост на параметрите пред лаговите променливи, 
изразени чрез техните равнища, т.е. 

3210
:H δδδ ==  при двуфакторната 

производствена функция и 
543210

:H δδδδδ ====  - при разширената 

производствена функция. Проверката за наличие на коинтеграция се 
осъществява с помощта на две критични гранични значения (bounds) на 
асимптотичния F-критерий. С долната критична граница се предполага, че 
всички регресори са стационарни, т.е. са I(0), а горното критично значение на 
критерия се отнася за случая, при който всички факторни променливи са 
интегрирани от първи порядък, т.е., че те са I(1). При положение, че 
емпиричното значение на F-критерия се окаже по-голямо от горното критично 
значение, нулевата хипотеза се отхвърля в полза на алтернативната, т.е. налице 
е коинтеграция между променливите без значение на техния порядък на 
интегрираност. Ако полученото емпирично значение на F-критерия е по-малко 
от долното критично значение, за вярна се приема нулевата хипотеза, откъдето 
следва, че между изследваните променливи липсва коинтеграция. Ако 
полученото емпирично значение на критерия попада между двете критични 
значения, извод относно наличието на коинтеграция не може да бъде 
направен. В този случай се налага да се изследва индивидуалната 
интегрираност на променливите, включени в коинтеграционното отношение.  

След като се установи валидността на коинтеграцията между променливите, 
процедурата намира продължение в оценката на условните дългосрочни  
ARDL модели с различен лагов порядък при отделните променливи. При 
двуфакторната производствена функция моделът се изразява като ARDL (p, q1, 
q2), т.е.: 
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а при разширената производствена продукция – като ARDL (p, q1, q2,  q3, q4): 
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Изборът на оптималните значения на лаговия порядък при всяка една от 
променливите се определя с помощта на различни информационни критерии, 
като най-често се използват критерият на Акайке (AIC)18 и критерият на 
Шварц (BIC).19 

Третият, последен етап от процедурата се състои в оценката на параметрите, 
характеризиращи краткосрочните отношение между променливите в 
коинтеграционното отношение. За целта с метода на най-малките квадрати се 
оценяват моделите за коригиране на грешката, представени с уравнения (14) и 
(15). 

5. Резултати от емпиричното изследване 

Проверка на стационарността на променливите 

Съставянето на коректни модели с използването на динамични редове е пряко 
свързано с тяхната стационарност. Преди да се пристъпи към прилагането на 
коинтеграционния подход и методологията за коригиране на грешката, е 
необходимо да се установи порядъкът на интегрираност на променливите, т.е. 
да се определи колко пъти трябва да се  диференцират променливите, за да се 
превърнат в стационарни. Целта е да се провери, че променливите не са 
интегрирани от втори порядък, което би довело до „лъжливи” резултати.  При 
наличие на I(2) променливи получените емпирични значения на F-критерия не 
са валидни, тъй като граничните критични значения на критерия се отнасят 
само за променливи, чиято интегрираност е от нулев или първи порядък.  

                                                           
18 Akaike, H. A new look at the statistical model identification. – IEEE Transactions on 
Automatic Control, AC-19, 1974, p. 716–23. 
19 Schwarz, G. Estimating the dimension of a model. – Annals of Statistics, 1978, 6, p. 461–
64. 
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Проверката за стационарност се осъществява с помощта на ADF, т.е. 
разширения критерий на Дики-Фулър20 и ADF-GLS критерия на Елиът,  
Ротенберг и Сток.21 С тези критерии на проверка се подлага нулевата хипотеза, 
според която в редовете има единичен корен (т.е. налице е нестационарност). 
ADF-GLS критерият представлява опростена модификация на ADF-критерия, 
който е особено подходящ за тестване на авторегресивни единични корени. 
Емпиричните значения на ADF-критерия се изчисляват, след като първо се 
извърши оценката на авторегресионния модел с обобщения метод на най-
малките квадрати. Критерият се характеризира с увеличена мощност, когато  
проверката за стационарност се осъществява, без предварително да е известно 
какви детерминистични компоненти е необходимо да се въвеждат в тестваните 
модели.  

От съществено значение при тестване на порядъка на интегрираност е 
определянето на оптималния брой на  лаговете, които трябва да се включват. В 
действителност този брой не е известен, а се определя от изследователя в 
зависимост от конкретните цели и използвания емпиричен материал. 
Обикновено приложение намират информационните критерии на Акайке 
(AIC) или на Шварц (BIC), както и подходът „от общото към частното” на Нг и 
Перон.22 Тук използваме втория подход като се започва с достатъчно голям 
брой на лаговете (р), който впоследствие  се редуцира до приемлив оптимален 
брой в зависимост от предварително определено равнище на значимост.23 
Максималният стартов лаг, когато се работи с тримесечни данни, е равен на 
четири.  

Проверката за стационарност се осъществява с използването на „принципа на 
Пантула”24, като се започва с тестване на интегрираността от най-висок 
порядък. В случая започваме с тестване на хипотезата за интегрираност на 
променливите от втори порядък, т.е. I(2). При отхвърляне на нулевата хипотеза 
изследването продължава с проверка на хипотезата за интегрираност от първи 
порядък. Тестването продължава, докато се приеме нулевата хипотеза.  

Проверката се осъществява в два варианта. С първия се предполага, че в 
равнищата се включват константа и тренд, което определя наличието на 
константа в първите разлики и модел без константа  при тестване на вторите 
разлики. Вторият вариант предполага включването на константа и 
параболичен тренд в равнищата, определящ константа, и линеен тренд в 

                                                           
20 Dickey, D., W. Fuller. Distribution of the estimators for autoregressive time series with a 
unit root. – Journal of American Statistical Association, 1979, 74, 427-431. 
21 Elliot, G., T. Rothenberg, J. Stock. Efficient tests for an autoregressive unit root. – 
Econometrica, 1996, 64, p. 813-836. 
22 Ng S., P. Perron. Unit root tests in ARMA models with data-dependent methods for the 
selection of the truncation lag. – Journal of American Statistical Association, 1995, 90, р. 
268-281. 
23 В продукта Gretl 1.8.0 оптималният лаг при тестване на стационарността  с ADF и 
ADF-GLS критерите се определя автоматично. 
24 Dickey, D., S. Pantula. Determining the order of differencing in autoregressive processes. – 
Journal of Business and Economic Statistics, 1987, 5, р. 455-461.  
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първите разлики и константа във вторите разлики. Резултатите от проверката 
за наличие на единичен корен в равнищата (логаритмите на променливите), 
първите и вторите разлики са представени на табл. 1. 

Таблица 1 
Резултати от тестването за единичен корен в динамичните редове 

Промен-
ливи  Тествани 

модели ADF ADF-
GLS Извод Тествани 

модели ADF ADF-
GLS Извод 

gdp 
ВР БК -10,13 (4) -  К -9,94 (4) -1,13 (4)  
ПР К -18,17 (3) -0,84 (4) I(1) КТ -21,50 (3) -1,99 (4) I(1) 
Р КТ -1,24 (4) -0,57 (4)  КТТ -1,55 (4) -  

gva 
ВР БК -9,95 (4) -  К -9,29 (4) -1,78 (4)  
ПР К -13,35 (3) -1,38 (4) I(1) КТ -7,42 (3) -8,29 (3)  I(1) 
Р КТ -1,50  (4) -0,25 (4)  КТТ -2,61 (4) -  

gfcf 
ВР БК -7,42 (4) -  К -7,38 (4) -3,53 (2)  
ПР К -6,03  (3) -1,65 (4) I(0) КТ -5,94 (3) -9,94 (0) I(0) 
Р КТ -5,04  (4) -4,27 (0)  КТТ -5,02 (4) -  

gcf 
ВР БК -8,41 (4) -  К -8,39 (4) -0,93 (4)   
ПР К -9,40  (3) -9,26 (3) I(0) КТ -10,63 (3) -10,59 (3) I(0) 
Р КТ -3,51  (4) -3,52 (3)  КТТ -3,89 (4) -  

hw 
ВР БК -7,74 (3) -  К -7,72 (3) -0,84 (4)  
ПР К -1,14  (4) -0,42 (4) I(2) КТ -7,74 (4) -7,82 (1) I(1) 
Р КТ -0,95  (4) -1,15 (4)  КТТ -1,38 (4) -  

wf 
ВР БК -5,36  (4) -  К -5,43 (4) -2,09 (3)  
ПР К -1,65  (3) -1,03 (3) I(2) КТ -7,59 (3) -7,68 (4) I(1) 
Р КТ -0,82  (4) -1,15 (4)  КТТ -1,55 (4) -  

trp1 
ВР БК -5,58  (4) -  К -5,52 (4) -0,52 (4)  
ПР К -8,33  (0) -8, 41 (0) I(0) КТ -8,33 (0) -8,49(0) I(1) 
Р КТ -3,92  (0) -3,78(0)  КТТ -3,98 (0) -  

trp2 
ВР БК -7,74  (4) -  К -5,59 (4) -1,18 (3)  
ПР К -8,27  (0) -8, 24 (0) I(0) КТ -7,14 (0) -8,40(0) I(1) 
Р КТ -3,76  (0) -3,63 (0)  КТТ -3,91 (0) -  

fdi 
ВР БК -7,74  (3) -  К -7,75 (3) -10,09 (4)  
ПР К -7,35 (1) -10,57 (0) I(0) КТ -5,13 (1) -7,43 (1) I(0) 
Р КТ -5,64  (4) -4,23 (0)  КТТ -5,56 (4) -  

Забележка: Означенията в таблицата са следните:  ВР са вторите разлики; ПР – първите разлики; Р 
– равнищата; БК – моделът, който се тества, не включва константа; К – моделът, който се тества, 
включва константа; КТ – моделът, който се тества, включва константа и линеен тренд. В скобите е 
отбелязан оптималният лаг.  
С италик са отбелязани оценките, с които се отхвърля нулевата хипотеза при равнище на 
значимост α = 0,1, с италик болд – значимите оценки при равнище на значимост α = 0,05 и с болд 
– значимите оценки при равнище на значимост α = 0,01. 
 

От извършената проверка на стационарността с двата критерия в двата 
варианта на тестваните модели се установява, че логаритмите на двете 
резултативни променливи (gdp и gva) са интегрирани от първи порядък, а 
двете променливи, които се използват като заместители на фактора „капитал” 
(логаритмите на  бруто образуването на основен капитал gfcf и бруто 
капиталообразуването gcf), както и  логаритмите на преките чуждестранни 
инвестиции (fdi), са стационарни променливи. Когато проверката е 
осъществена с презумпцията за наличие на константа и тренд в равнищата на 
променливите, двете променливи, характеризиращи отношението между 
външната търговия и производството (trp1 и trp2), са стационарни, докато 
променливите, с които се изразява трудовата факторна променлива (hw и wf), 
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са интегрирани от втори порядък. При изпълнение на презумпцията за 
константа и параболичен тренд в равнищата се установява, че и четирите 
променливи са интегрирани от първи порядък. Тези резултати ни дават 
основание да приемем, че изискванията за приложение на авторегресионния 
коинтеграционен подход с лагове на разпределение са налице и между 
съответните променливи в двата варианта на производствената функция може 
да съществува дългосрочна връзка (коинтеграционно отношение). Известна 
доза условност е налице при променливите hw и wf, което изисква проверката 
да се извърши с повишено внимание. 

Коинтеграционен анализ (bounds testing) 

След като установихме, че променливите са интегрирани от нулев и от първи 
порядък, можем да пристъпим към тестване на съществуването на 
дългосрочни отношения (т.е. проверка за наличие на коинтеграция между 
променливите) в агрегираните производствени функции. За определянето на 
оптималният лагов порядък и на необходимостта от включването на 
временния тренд в модела на производствената функция се извършва оценка с 
МНМК на двата условни модела на двуфакторната (14) и на разширената 
производствена функция (15). Двуфакторната функция е апробирана с 
използване на значения за лаговия порядък от 1 до 8, а за разширената са 
използвани значения от 1 до 6. Двете проверки са осъществени както без 
тренд, така и с включен временен тренд. На табл. 2 са представени 
резултатите, получени при тестване на двуфакторната производствена 
функция, а на табл. 3 – тези, получени при тестване на разширената 
производствена функция.  

При двата варианта на производствената функция, както може да се очаква, 
лаговият порядък, определен с AIC, е по-голям от този, определен с BIC. В пет 
комбинации от двуфакторната производствена функция оптималният лагов 
порядък е равен на осем, като четири от тези комбинации са без тренд. В три 
комбинации, независимо от това дали се включва, или не се включва тренд, 
оптималният лагов порядък е равен на шест и в една – на пет. В две от 
останалите комбинации с тренд се установява оптимален лагов порядък, равен 
на две, и в последната – на три. 
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Таблица 2 
Избор на оптимален лагов порядък (р) в модела при анализ на двуфакторната 

производствена функция 

 
Забележка: AIC=-2lnL+2k  е информационният критерий на Акайке; BIC=-2lnL+klnT - информационният 
критерий на Шварц; lnL – максималното значение на логаритмично-правдоподобната функция; к – броят на 
оценяваните параметри; Т – обемът на извадката; χ2(1) и χ2(4) – LM критериите за проверка на серийна 
корелация от първи и четвърти порядък.  
С италик са отбелязани оценките, с които се отхвърля нулевата хипотеза при равнище на значимост α = 0,1, с 
италик болд – значимите оценки при равнище на значимост α = 0,05, с болд – значимите оценки при равнище 
на значимост α = 0,01; с подчертан шрифт – значенията на информационните критерии, определящи оптималния 
лагов порядък. 
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Таблица 3 
Избор на оптимален лагов порядък (р) в модела при анализ на разширената производствена 

функция 
Лагов 

порядък (р)
Комбинации 
от 
променливи 

Критерии 

1 2 3 4 5 6 

Без 
тренд 

С 
тренд

Без 
тренд

С 
тренд

Без 
тренд

С 
тренд

Без 
тренд

С 
тренд

Без 
тренд

С 
тренд 

Без 
тренд 

С 
тренд 

gdp| hw, gfcf, 
fdi, trp1 

AIC -
223,2 

-
225,0

-
266,6

-
282,6

-
278,9

-
293,0

-
282,2

-
314,7

-
299,6 -339,3 -

306,2 
-

339,9 

BIC -
203,9 

-
204,0

-
238,2

-
252,4

-
241,5

-
253,7

-
236,0

-
266,6

-
244,8 -282,6 -

242,9 
-

274,9 
χ2(1) 3,13 7,01 0,01 0,76 1,53 8,29 1,59 0,63 4,25 0,34 21,65 18,3 
χ2(4) 17,9 26,60 10,26 7,81 1,14 12,72 0,79 10,92 10,18 13,68 32,54 31,22 

gdp| hw, gcf, 
fdi, trp1 

AIC -
291,7 

-
296,0

-
282,3

-
321,2

-
284,0

-
327,5

-
293,0

-
323,5

-
289,0 -329,0 -

296,1 
-

331,3 

BIC -
272,6 

-
275,0

-
253,9

-
290,9

-
246,5

-
288,2

-
246,7

-
275,4

-
239,2 -272,3 -

232,9 
-

266,3 
χ2(1) 0,01 1,80 11,87 5,60 1,52 0,60 5,35 0,47 0,93 6,07 4,15 4,16 
χ2(4) 9,97 14,9 24,97 11,54 17,32 6,86 19,33 15,21 19,98 12,87 38,06 11,31 

gdp| wf, gfcf,  
fdi, trp1 

AIC -
223,6 

-
224,9

-
264,5

-
273,3

-
276,1

-
282,0

-
270,7

-
307,6

-
294,8 -317,6 -

306,4 
-

321,7 

BIC -
204,5 

-
203,8

-
236,2

-
243,0

-
238,7

-
242,7

-
224,4

-
259,5

-
239,9 -260,9 -

243,2 
-

256,7 
χ2(1) 3,28 6,05 0,04 0,00 0,02 5,44 0,31 2,34 1,03 6,41 5,45 0,16 
χ2(4) 16,54 24,67 9,27 5,07 6,73 12,80 3,14 6,17 5,86 12,54 31,2 0,58 

gdp| wf, gcf,  
fdi, trp1 

AIC -
292,7 

-
296,0

-
283,8

-
320,5

-
286,3

-
321,3

-
291,1

-
317,4

-
291,6

-
307,35 

-
305,5 

-
307,3 

BIC -
273,6 

-
275,0

-
255,4

-
290,2

-
248,9

-
282,0

-
244,8

-
269,3

-
236,7 -250,7 -

242,3 
-

242,3 
χ2(1) 0,03 2,01 12,86 2,24 0,44 0,21 8,89 0,04 7,38 2,38 11,93 7,43 
χ2(4) 9,37 12,45 23,61 9,81 15,61 6,15 28,51 8,90 31,43 1,88 33,11 35,55 

gva| hw, gfcf,  
fdi, trp2 

AIC -
207,9 

-
210,1

-
241,2

-
249,6

-
261,1

-
261,6

-
262,6

-
271,1

-
286,7 -313,7 -

286,1 
-

304,6 

BIC -
188,8 

-
189,1

-
212,9

-
219,3

-
223,7

-
222,3

-
216,3

-
223,0

-
231,8 -257,0 -

222,9 
-

239,6 
χ2(1) 11,28 14,76 0,19 1,39 3,64 4,82 0,12 0,15 3,49 0,09 39,23 7,33 
χ2(4) 24,70 25,82 10,64 8,66 1,05 1,73 8,28 15,16 11,52 7,95 40,87 15,06 

gva| hw, gcf,  
fdi, trp2 

AIC -
267,0 

-
271,0

-
258,8

-
282,8

-
257,4

-
272,4

-
243,8

-
274,0

-
255,4 -275,8 -

257,1 
-

271,4 

BIC -
247,9 

-
250,0

-
230,4

-
252,5

-
220,0

-
233,1

-
197,5

-
225,9

-
200,5 -219,1 -

193,8 
-

206,3 
χ2(1) 2,61 6,45 8,03 0,53 0,00 0,08 4,80 0,33 6,80 2,04 13,40 0,03 
χ2(4) 8,51 14,89 15,51 4,67 10,85 14,27 20,25 5,69 22,20 4,23 28,10 6,73 

gva| wf, gfcf,  
fdi, trp2 

AIC -
208,3 

-
209,9

-
238,2 -24,3 -

254,9
-

253,7
-

251,6
-

264,3
-

288,7 -310,6 -
283,7 

-
307,1 

BIC -
189,2 

-
188,8

-
209,8

-
212,0

-
217,5

-
214,4

-
205,4

-
216,2

-
233,8 -254,0 -

220,4 
-

242,1 
χ2(1) 10,73 13,20 0,35 1,54 0,74 1,58 0,00 1,00 3,61 6,78 13,30 0,26 
χ2(4) 23,54 24,84 11,05 8,00 7,30 10,58 6,60 17,46 4,88 7,65 30,45 21,93 

gva| wf, gcf,  
fdi, trp2 

AIC -
267,9 

-
271,3

-
259,5

-
281,7

-
258,7

-
271,3

-
244,8

-
269,8

-
249,8 -261,3 -

263,5 
-

261,5 

BIC -
248,8 

-
250,2

-
231,1

-
251,4

-
221,3

-
232,0

-
198,6

-
221,7

-
195,0 -204,6 -

200,3 
-

196,5 
χ2(1) 2,89 6,30 7,49 0,52 0,00 0,09 ,68 0,18 9,95 1,82 7,27 9,22 
χ2(4) 7,03 12,84 15,93 4,41 11,72 10,27 19,92 3,84 23,98 9,15 22,16 30,13 

Забележка: AIC=-2lnL+2k  е информационният критерий на Акайке; BIC=-2lnL+klnT - информационният критерий на Шварц; lnL - 
максималното значение на логаритмично-правдоподобната функция; к – броят на оценяваните параметри; Т – обемът на извадката; 
χ2(1) и χ2(4) – LM критериите за проверка на серийна корелация от първи и четвърти порядък.  
С италик са отбелязани оценките, с които се отхвърля нулевата хипотеза при равнище на значимост α = 0,1, с италик болд – 
значимите оценки при равнище на значимост α = 0,05, с болд – значимите оценки при равнище на значимост α = 0,01; с подчертан 
шрифт – значенията на информационните критерии, определящи оптималния лагов порядък. 
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В четирите комбинации с участието на gdp в разширената производствена 
функция – както с тренд, така и без тренд, оптималният лагов порядък е равен 
на 6. Изключение от това правило има само при комбинацията gdp|wf, gcf, fdi, 
trp1с включен тренд, при която лагът е 2. В двете комбинациите с участието на 
gva, при които като капиталова променлива се използва gfcf, се установява, че 
оптималният лагов порядък е 5. Изводът се подкрепя както в моделите с тренд, 
така и в тези без включването на тренда като детерминистичен компонент. В 
комбинациите с  включването на gcf и тренд оптималният порядък е 2, а в тези 
без тренд порядъкът е 1. χ2-критериите, с които се извършва проверка за 
наличие на серийна корелация от първи и четвърти порядък, определят 
необходимостта да се използват лагове с порядък, по-висок от 4, или 
съответно с 1 или 2. Вземайки предвид този факт, от една страна, и понеже 
емпиричното значение на F-критерия, с което се установява наличието на 
коинтеграционни отношения  между променливите, зависи до голяма степен 
от избора на лаговия порядък, проверката се осъществява с използването на 
серии от три последователни порядъка, в които максималният лаг за всяка от 
тестваните комбинации  е този, определен в табл. 3.25  

Проверката за коинтеграция се осъществява чрез използването на три от 
описаните  сценария (случая), а именно III, IV и V, в зависимост от това дали 
моделите съдържат тренд, или константата и трендът са ограничени. С F-
критерия на Валд в ситуация III (неограничена константа, без тренд), който за 
по-кратко в изследването се отбелязва като FIII, се тества нулевата хипотеза 

3210
:H δδδ == при анализа на двуфакторната производствена функция: 
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                                 (18) 

При разширената производствена функция FIII се изразява в проверката на 
нулевата хипотеза 

543210
:H δδδδδ ====  в общия модел: 
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С FIV  (неограничена константа, ограничен тренд) на проверка се подлага 
нулевата хипотеза 

3210
:H δδδβ ===  при използване на двуфакторната 

функция, представена чрез общия модел (14), и 
543210

:H δδδδδβ =====  

                                                           
25 С изключение на тези комбинации, при които като оптималният  лагов порядък е 
равен на едно или на две.  
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при използване на разширената производствена функция, представена с модел 
(15). С FV (неограничена константа, неограничен тренд) на проверка отново се 
подлагат модели (14) и (15), но нулевите хипотези са съответно 

3210
:H δδδ ==  при двуфакторната и 

543210
:H δδδδδ ==== при разширената 

производствена функция. В случая FIV-критерият, с който се тества 
незначимостта на параметъра пред тренда с нулевата хипотеза, е по-подходящ  
от FV, с който такива ограничения не се налагат. Неограничеността на тренда 
във VECM предполага наличието на параболичен тренд в дългосрочните  
ARDL модели, което не се потвърждава от данните. Критичните значения на 
FIII, FIV и FV са представени в специално разработените с метода Монте Карло 
от Песаран, Шин и Смит26 таблици C1.III, C1.IV и C1.V. При равнище на 
значимост α=0,05 и две регресорни променливи при двуфакторната 
производствена функция (k=2) критичните значения на F-критерия са 
съответно (3,79; 4,85), (5,17; 6,15) и (4,87; 5,85). За разширената 
производствена функция (к=4) тези значения са съответно (2,86; 4,01), (3,66; 
4,76) и (3,47; 5,57). 

На табл. 4 са представени резултатите от проверката за статистическа 
значимост на дългосрочната зависимост между променливите, включени в 
различните комбинации на двуфакторната и разширената производствени 
функции. От общо 16 комбинации (8 с тренд и 8 без тренд), с които се тества 
валидността на двуфакторната производствена функция, и 16 комбинации (8 с 
тренд и 8 без тренд) за проверка на валидността на разширената 
производствена функция данните потвърждават коинтеграционните 
дългосрочни зависимости в 22 комбинации.  

Резултатите от проверката за наличие на коинтеграционни отношения зависят 
до голяма степен от лаговия порядък p. Изключение от правилото има в четири 
комбинации с включване на тренда (gdp|hw,gcf; gva|hw,gcf; gva|wf,gcf и  
gdp|wf,gcf, fdi,trp1), при които нулевата хипотеза за отсъствие на дългосрочни 
отношения се отхвърля с трите тествани значения за лаговия порядък както с 
FIV, така и с FV. В четирите  модела като оптимален лаг се приема p=3. В две  
(gdp|wf,gcf и gdp|wf,gcf,fdi,trp1) от останалите 5 комбинации, при които 
данните потвърждават валидността на производствената функция само с 
включването на тренда, се установява, че оптималният лагов порядък е равен 
на 4 в една комбинация(gdp|hw,gfcf,fdi,trp1), р=5 в друга (gdp|hw,gfcf), р=5 и в 
последната (gdp|wf,gcf) р=8. Осем е и оптималният лагов порядък в 
комбинацията без тренд, с която се отразява зависимостта между брутната 
добавена стойност, броя на заетите лица и бруто капиталообразуването. 

В две (gva|hw,gfcf и gva|wf,gfcf) от останалите шест комбинации, при които 
валидността на производствената функция се установява както с включването, 
така и без включването на тренда, дългосрочната зависимост се потвърждава 
при р=4 и при р=6. В последващия анализ моделите се анализират, като се 
използва по-високият порядък. В други две комбинации (gva|hw,gfcf,fdi,trp2 и 

                                                           
26 Pesaran, M. et al. Цит. съч.  
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gva|wf,gfcf,fdi,trp2) оптималният лагов порядък е равен на 5 и в последните две 
комбинации (gva|hw,gcf,fdi,trp2 и gva|wf,gcf,fdi,trp2), р=2. 

 Таблица 4 
Определяне на необходимостта от включване на тренд в моделите и проверка 

за коинтеграция с F-критерия 
Комбинации р FIV FV Комбинации р FIII FIV FV 

gdp| hw, gfcf 
4 19,137c 25,333c 

gva| hw, gfcf 
4 6,327c 9,683c 12,093c 

5 5,437b 6,571c 5 6,242c 5,337b 4,335a 
6 7,063c 9,186c 6 8,445c 6,786c 5,660b 

gdp| hw, gfcf, fdi, 
trp1 

4 8,628c 10,349c gva| hw, gfcf,  fdi, 
trp2 

4 3,999b 4,854b 5,681c 
5 7,872c 9,039c 5 5,075c 9,651c 8,744c 
6 2,767a 3,215a 6 0,672a 1,657a 1,953a 

gdp| hw, gcf 
1 16,709с 13,481с 

gva| wf, gfcf 
4 7,544c 9,559c 11,459c 

2 27,889с 30,184с 5 7,600c 6,151c 3,947a 
3 19,144с 24,084с 6 11,548c 9,170c 4,776a 

gdp| wf, gfcf 
4 13,209c 16,054c gva| wf, gfcf,  fdi, 

trp2 

4 2,830a 4,361b 3,263a 
5 5,104a 4,599a 5 6,615c 10,418c 7,587c 
6 4,164a 4,467a 6 1,451a 3,058a 3,196a 

gdp| wf, gfcf,  fdi, 
trp1 

4 7,860c 7,635c 
gva| wf, gcf 

6 1,469a - - 
5 4,683b 4,749c 7 1,642a - - 
6 1,241a 1,142a 8 6,191с - - 

gdp| wf, gcf 
6 2,400a 2,888a 

gva| wf, gcf 
1 - 12,113с 9,727с 

7 4,394a 5,997c 2 - 17,255с 18,731с 
8 6,351c 7,081c 3 - 6,943с 7,612с 

gdp| wf, gcf,  fdi, 
trp1 

1 11,326с 8,929с gva| wf, gcf,  fdi, 
trp2 

1 6,650с 6,931c 4,797c 
2 16,620с 16,999с 2 5,660с 11,624c 10,704c 
3 7,563с 9,069с 3 0,317а 2,282a 2,663a 

gva| hw, gcf 
1 12,675с 9,740с gva| hw, gcf,  fdi, 

trp2 

1 6,874с 6,973a 6,973c 
2 17,602с 17,575с 2 5,543с 10,872c 10,872c 
3 6,995с 7,463с 3 0,705а 2,368a 2,368a 

Забележка: p e лаговият порядък, използван при тестване на съответните комбинации; FIII – 
емпиричното значение на F-критерия, с който е извършена проверка за статистическата значимост 
на равнищата (логаритмите) на лаговите променливи в моделите (18) и (19);  FIV  - емпиричното 
значение на F-критерия, с който е извършена проверка за статистическата значимост на равнищата 
(логаритмите) на лаговите променливи в общите модели (14) и (15);  FV – емпиричното значение 
на F-критерия, с който е извършена проверка за статистическата значимост на равнищата 
(логаритмите) на лаговите променливи и тренда в общите модели (14) и (15). 
С а са  отбелязани емпиричните значения, които са по-малки от долните критични значения на 
критерия, определени при равнище на значимост α=0,05; с b – емпиричните значения, които 
попадат между двете критични значения на критерия при α=0,05; с c – емпиричните значения, 
които са по-големи от горното критично значения на критерия при α=0,05. 
 

В 8 от комбинациите са налице коинтеграционни отношения само когато в 
моделите се отчита влиянието на линейния тренд, а в 7 комбинации, 
дългосрочните зависимости са налице както в моделите с тренд, така и в тези 
без включен тренд (общо 14 комбинации). За тези комбинации, прилагайки 
ARDL подхода с използването на различни лагови порядъци при отделните 
променливи, чиито оптимални величини се определят с информационния 
критерий на Акайке (AIC), се изчисляват оценките на параметрите, 
характеризиращи дългосрочните зависимости между променливите в 
двуфакторната и в разширената производствени функции. Тези оценки, които 
всъщност представляват коефициенти на еластичност, се получават като 
отношение между коефициентите пред факторните лагови променливи (δ2 и δ3 
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при двуфакторната производствена функция и δ2, δ3, δ4 и δ5 при разширената 
функция), умножени с минус едно  и коефициента пред лаговата резултативна 
променлива (δ1).  

Изискванията на икономическата теория за положителни значения на 
коефициентите на еластичност на променливите, с които се характеризира 
влиянието на труда и капитала, са изпълнени в 16 от комбинациите. Шест от 
тези комбинации се отнасят за модели без включен тренд и десет – за 
моделите с включен тренд. В шестте модела, в които се установяват 
коинтеграционни отношения между променливите производствената функция 
без тренд, като резултативен показател се използва брутната добавена 
стойност. Две от тези комбинации характеризират двуфакторната 
производствена функция, а с четири се описва разширената производствена 
функция. От десетте комбинации с тренд четири са с включване на брутния 
вътрешен продукт като резултативен показател (две комбинации описват 
двуфакторната, и две – разширената производствена функция), а шест – с 
използване на брутната добавена стойност (четири, описващи двуфакторната и 
две – характеризиращи разширената производствена функция). 

Съгласно диагностичните тестове27 в шест комбинации се установява 
нарушение на едно или повече от основните иконометрични изисквания (две 
от тези комбинации се отнасят за моделите без тренд, а четири – за моделите с 
тренд). В комбинацията gva|hw,gfcf е нарушено изискването за 
хомоскедастичност в остатъчните елементи, докато при gva|wf,gfcf,fdi,trp2 
проблеми има по отношение както на нормалността в разпределението на 
остатъчните елементи, така и на специфицирането на функционалната форма. 
В четирите комбинации с тренд, при които като резултативна величина се 
използва брутният вътрешен продукт, изискванията за отсъствие на 
автокорелация и хетероскедастичност, за адекватно специфициране и 
нормално разпределение на остатъчните компоненти са изпълнени в двете 
разширени производствени функции, в които „капиталова” променлива се 
изразява чрез бруто образуването на основен капитал. В комбинацията 
gdp|hw,gfcf,time моделът не е адекватен, докато в комбинацията gdp|wf,gfcf,time 
са налице проблеми с нормалността на разпределението на остатъчните 
елементи, както и с наличие на серийна корелация. От шестте комбинации с 
тренд, в които като резултативна променлива се използва брутната добавена 
стойност, без автокорелация и хетероскедастичност, с адекватно 
специфицирана функционална форма и нормално-разпределени остатъчни 
елементи са четирите комбинации, с които се представя класическата 
производствена функция. При комбинацията gva|hw,gfcf,fdi,trp2,time са 
                                                           
27 Продуктът Microfit 4.0, използван за изчисляване оценките на параметрите, 
характеризиращи дългосрочните и краткосрочните отношения между различните 
променливи в тестваните комбинации, автоматично предоставя емпиричните значения 
на четири диагностични критерия, следващи χ2-разпределението, с които се  тестват: 
наличието на серийна корелация (LM-критерий на Breush-Godfrey); адекватността на 
модела (RESET критерий на Ramsey); нормалността на разпределението на остатъчните 
елементи; изпълнението на презумпцията за хетероскедастичност на остатъчните 
елементи.  
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нарушени четирите изисквания, докато в комбинацията gva|wf,gfcf,fdi,trp2,time 
са нарушени изискванията за нормалност и хомоскедастичност на остатъчните 
елементи.  

Вземайки предвид тези факти, можем да заключим, че от общо тестваните 32 
комбинации валидни коинтеграционни отношения между променливите са 
налице в 10 комбинации. Резултатите от оценките на параметрите в тези 
комбинации, характеризиращи дългосрочните зависимостта между 
променливите, са представени на табл. 5.  

Таблица 5 
Оценки на коинтеграционните вектори в различните модели 

Комбинации 
от променливи 

ARDL 
 (AIC) gdp gva const trend gfcf gcf hw wf trp1 trp2 fdi 

gva|hw,gfcf, fdi,trp2 2,0,5,1,1  1 0,255  0,286  0,459   -0,051 0,005 
    (0,905)  (0,024)  (0,065)   (0,069) (0,010) 

gva|wf,gfcf 2,1,6  1 -0,428  0,271   0,516    
    (0,531)  (0,005)   (0,039)    

gva|wf,gcf, fdi,trp2 1,0,1,1,1  1 6,751   0,080  0,114  0,447 0,059 
    (2,700)   (0,036)  (0,345)  (0,171) (0,047) 

gva|hw,gcf, fdi,trp2 1,0,1,1,1  1 5,875   0,099 0,129   0,517 0,032 
    (5,720)   (0,048) (0,412)   (0,233) (0,057) 

gdp|hw,gfcf,fdi,trp1,t 5,5,5,5,3 1  2,712 0,011 0,032  0,404  0,060  -0,012 
    (0,318) (0,001) (0,022)  (0,017)  (0,022)  (0,004) 

gdp|wf,gfcf, fdi,trp1,t 4,4,0,4,2 1  4,375 0,010 0,024   0,515 0,183  -0,024 
    (0,224) (0,001) (0,013)   (0,024) (0,026)  (0,005) 

gva|hw,gfcf,t 3,2,3  1 2,482 0,008 0,060  0,398     
    (0,768) (0,002) (0,044)  (0,044)     

gva|hw,gcf,t 1,0,2  1 3,952 0,011  0,009 0,316     
    (1,151) (0,001)  (0,018) (0,078)     

gva|wf,gfcf,t 0,1,6  1 2,910 0,0023 0,209   0,533    
    (0,410) (0,001) (0,033)   (0,034)    

gva|wf,gcf,t 1,0,2  1 5,622 0,011  0,001  0,351    
    (0,782) (0,001)  (0,018)  (0,091)    

Забележка: AIC е информационният критерий на Акайке, с който се установяват лаговите 
порядъци при всяка променлива в тестваните комбинации.  
С италик са отбелязани оценките, които са статистически значими при равнище на значимост α = 
0,1, с италик болд – значимите оценки при равнище на значимост α = 0,05, с болд – значимите 
оценки при равнище на значимост α = 0,01. В скобите под оценките на съответните параметри са 
посочени стандартните грешки на оценките. 
 

От данните, представени в табл. 5, се установява, че без отчитане влиянието 
на тренда зависимостта между брутната добавена стойност, труда, представен 
с отработените човекочасове или с броя на заетите лица и бруто 
капиталообразуването, както и между брутната добавена стойност, 
отработените човекочасове и бруто образуването на основен капитал най-
добре се описва с разширената производствена функция, докато зависимостта 
между брутната добавена стойност, броя на заетите лица и бруто образуването 
на основен капитал се описва с класическата производствена функция. 
Еластичността на бруто капиталообразуването се оценява на 0.080%, когато в 
модела се използва броят на заетите лица, и на 0.099% при използването на 
отработените човекочасове, а еластичността на бруто образуването на основен 
капитал е по-висока – съответно 0.271% при включване на броя на заетите 
лица и 0.286 при използване на отработените човекочасове. Във връзка с това, 
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еластичността на броя на заетите лица е 0.114% в модела с бруто 
капиталообразуването и 0.516% при използване на бруто образуването на 
основен капитал. Подобни са и оценките на еластичността на отработените 
човекочасове – съответно 0.129 и 0.459%. Оказва се, че при формирането на 
БДС, когато в модела се включва бруто капиталообразуването, най-
съществено е влиянието на външната търговия. Повишаването на отношението 
между външнотърговския оборот и БДС с 1% води до увеличение на брутната 
добавена стойност съответно с 0.447% при използването на заетите лица и с 
0.517%, когато трудът се представи чрез отработените човекочасове. 
Влиянието на преките чуждестранни инвестиции отново се оказва 
незначително, макар и с положителен знак. Еластичностите са съответно 
0.059% в модела със заетите лица и 0.032% – в този с отработените 
човекочасове. В комбинацията с бруто образуването на основен капитал 
незначимо е влиянието както на преките чуждестранни инвестиции, така и на 
отвореността на икономиката (отношението на външнотърговския оборот и 
брутната добавена стойност), като зависимостта е с отрицателен знак. 

В двете комбинациите с отчитане влиянието на тренда, в които брутният 
вътрешен продукт се използва като резултативна променлива, с най-
съществено влияние върху неговото формиране се характеризира трудът. 
Еластичността на отработените човекочасове се оценява на 0.404%, а тази на 
броя на заетите лица – на 0.513%. Влиянието на капитала при формирането на 
БВП е почти символично – еластичности, оценени съответно на 0.032% в 
модела с отработените човекочасове, и 0.024% в този с броя на заетите лица. 
Между преките чуждестранни инвестиции и БВП се наблюдава отрицателна, 
макар и слабо изразена зависимост. Нарастването на чуждестранните 
инвестиции с 1% води до намаление на БВП с 0.012% при използването на 
отработените човекочасове и с 0.024%, когато в модела се въвежда броят на 
заетите лица. Оценките на коефициентите пред тренда в двата модела са 
статистически значими при равнище на значимост 1%. В резултат от 
влиянието на технологичните промени през изследвания период стойността на 
брутния вътрешен продукт е нараствала средно за тримесечие с 1%, когато в 
модела се въвежда броят на заетите лица, и с 1.1% при използването на 
отработените човекочасове. 

Основният принос за формирането на брутната добавена стойност с 
отчитане влиянието на тренда отново се дължи на участието на труда в 
производствения процес. Еластичността на отработените човекочасове възлиза 
на 0.316% в модела с бруто капиталообразуването и на 0.398 в модела с бруто 
образуване на основен капитал. Еластичността на броя на заетите лица е 
съответно 0.351 и 0.533%. 

В моделите с бруто образуването на основен капитал неговата еластичност се 
оценява съответно на 0.060% при включването на отработените човекочасове 
и 0.209% при използването на броя на заетите лица. Още по-слабо се оценява 
влиянието на бруто капиталообразуването. В модела с отработените 
човекочасове еластичността е 0.009%, а в този с броя на заетите лица – 0.001%. 
В резултат от промените от технологичен характер се оказва, че брутната 
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добавена стойност нараства средно с 1.1% за тримесечие, когато променливата 
„капитал” се изразява чрез бруто капиталообразуването. Влиянието на тренда 
в модела с използване на бруто образуването на основен капитал е по-слабо. В 
модела с включване на заетите лица технологичните промени водят до 
нарастване в БДС само с 0.2% за тримесечие, докато в модела с отработените 
човекочасове увеличението се оценява на 0.8%. 

Модели с коригиране на грешката 

Резултатите с оценките, характеризиращи краткосрочните зависимости са 
представени на табл. 6, 7 и 8. От табл. 6, в която са представени резултатите с 
оценките на параметрите в производствените функции без тренд с 
резултативна величина брутната добавена стойност, се вижда, че за разлика от 
положителните дългосрочни зависимости в краткосрочен аспект зависимостта 
между брутната добавена стойност и бруто образуването  на основен капитал е 
отрицателна, при това статистически значима при равнище α=0,01. 
Отрицателен е знакът пред коефициентите, характеризиращи краткосрочните 
зависимости между брутната добавена стойност и преките чуждестранни 
инвестиции, както и между брутната добавена стойност и показателя за 
отвореност на националната икономика. В моделите с включване на бруто 
капиталообразуването положителни зависимости са налице между брутната 
добавена стойност и двете основни факторни променливи – труда и капитала. 
Незначими от статистическа гледна точка са коефициентите пред трудовите 
показатели.  

Оценките на грешките, с които се коригира равновесното състояние между 
показателите с коинтеграционни отношения, са статистически значими при 
α=0,01 в четирите модела и по абсолютна стойност са по-малки от единица. 
Най-бързо се възстановява равновесието  в модела, отразяващ зависимостта 
между БДС, броя на заетите лица и бруто образуването на основен капитал. 
Около 97% от нарушеното равновесие се възстановява в рамките на едно 
тримесечие. Когато се изследва зависимостта между БДС, отработените 
човекочасове и бруто образуването на основен капитал чрез разширената 
производствена функция, нарушеното от шоковете в икономиката равновесие 
се възстановява за половин година. Доста по-бавно протичат 
възстановителните по отношение на равновесното състояние процеси, когато в 
разширената производствена функция се включва бруто 
капиталообразуването. В модела с използване на отработените човекочасове 
като измерител за труда в рамките на едно тримесечие се възстановяват около 
15% от нарушеното равновесие, докато в модела с броя на заетите лица този 
показател е приблизително 19%. 

На табл. 7 са представени резултатите от оценките на краткосрочните 
зависимости между променливите в двуфакторната производствена функция с 
включен тренд, в която като резултативна променлива е въведена брутната 
добавена стойност. За разлика от дългосрочните, краткосрочните зависимости 
между брутната добавена стойност и бруто образуването на основен капитал 
отново са с отрицателен знак. В тези модели равновесното състояние се 
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възстановява доста бързо. При използването на заетите лица като измерител на 
труда равновесието между производствения резултат, труда и капитала се 
постига за едно тримесечие, а при въвеждане на отработените човекочасове то 
се възстановява за по-малко от тримесечие.  

Таблица 6 
Модели с коригиране на грешката при тестване на двуфакторната и 

разширената производствени функции без включен тренд, в които като 
резултативна променлива е използвана брутната добавена стойност  
Факторни 
променливи 

gva| hw,gfcf, 
fdi,trp2 

(2,0,5,1,1) 

gva|wf,gfcf 
(2,1,6) 

gva|hw,gcf, 
fdi,trp2 

(1,0,1,1,1) 

gva|fw,gcf,fdi,trp2 
(1,0,1,1,1) 

сonst 0,131 (0,465) 2,187 (0,364) 0,872 (0,604) 1,291 (0,368) 

Δgvat-1 -0,149 (0,085) -0,169 
(0,091)   

Δwft  0,213 (0,126)  0,022 (0,072) 
Δhwt 0,236 (0,052)  0,019 (0,068)  

Δgfcft -0,036 (0,020) -0,035 
(0,019)   

Δgfcft-1 -0,143 (0,020) -0,262 
(0,037)   

Δgfcft-2 -0,119 (0,020) -2,110 
(0,027)   

Δgfcft-3 -0,071 (0,019) -0,152 
(0,026)   

Δgfcft-4 -0,062 (0,015) -0,119 
(0,020)   

Δgfcft-5  -0,056 
(0,016)   

Δgcft   0,055 (0,006) 0,052 (0,006) 
Δfdit -0,002 (0,004)  -0,007 (0,006) -0,002 (0,006) 
Δtrp2t -0,135 (0,041)  -0,003 (0,045) 0,007 (0,044) 

ECt-1 -0,514 (0,080) -0,967 
(0,122) -0,148 (0,065) -0,191 (0,062) 

Кориг. R2 0,778 0,669 0,801 0,822 
F-критерий 17,05 11,12 41,14 45,88 

DW 2,502 2,291 2,291 2,050 
)4(2

ACχ  9,21 6,85 3,78 7,47 

)1(2
FFχ  0,73 0,24 2,60 1,13 

)2(2
Nχ  5,35 1,08 0,35 1,34 

)1(2
Hχ  3,83 1,46 0,86 0,005 

Забележка: ЕСt-1 е оценката на грешката на корекцията; )4(2
ACχ , )1(2

FFχ ,  )2(2
Nχ  и )1(2

Hχ  - 

критериите за проверка съответно на серийната корелация от четвърти порядък (LM тест на 
Breush-Godfrey), на адекватността на функционалната форма (RESET тест на Ramsey), на 
нормалността в разпределението на случайните отклонения и на хомоскедастичността. 
С италик са отбелязани оценките, които са статистически значими при равнище на значимост α = 
0,1, с италик болд – значимите оценки при равнище на значимост α = 0,05, с болд – значимите 
оценки при равнище на значимост α = 0,01. В скобите до оценките на съответните параметри са 
посочени стандартните грешки на оценките. 
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Таблица 7 
Модели с коригиране на грешката при тестване на двуфакторната 

производствена функция с включен тренд, в която като резултативна 
променлива е използвана брутната добавена стойност  

Факторни променливи gva|hw,gfcf,time 
(3,2,3) 

gva|hw,gcf,time 
(1,0,2) 

gva|wf,gfcf,time 
(0,1,6) 

gva|wf,gcf,time 
(1,0,2) 

сonst 2,845 (0,971) 1,942 (0,556) 2,910 (0,410) 2,651 (0,580) 
Δgvat-1 0,339 (0,145)    
Δgvat-2 0,364 (0,111)    
Δwft   0,180 (0,124) 0,165 (0,068) 
Δhwt 0,275 (0,201) 0,155 (0,063)   
Δhwt-1 -0,434 (0,170)    
Δgfcft 0,029 (0,032)  -0,030 (0,018)  
Δgfcft-1 -0,049 (0,030)  -0,220 (0,028)  
Δgfcft-2 -0,073 (0,026)  0,177 (0,019)  
Δgfcft-3   -0,133 (0,018)  
Δgfcft-4   -0,111 (0,016)  
Δgfcft-5   -0,048 (0,013)  
Δgcft  0,043 (0,005)  0,043 (0,005) 
Δgcft-1  0,012 (0,005)  0,014 (0,005) 
trend 0,010 (0,003) 0,005 (0,001) 0,002 (0,001) 0,005 (0,001) 
ECt-1 -1,147 (0,172) -0,491 (0,115) -1,000 (0,00) -0,471 (0,110) 

Кориг. R2 0,701 0,809 0,655 0,809 
F-критерий 13,18 41,13 11,57 40,92 

DW 1,730 2,235 2,276 2,256 
)4(2

ACχ  4,20 2,11 2,97 2,56 

)1(2
FFχ  3,43 1,45 1,97 1,27 

)2(2
Nχ  1,96 0,53 0,74 0,52 

)1(2
Hχ  0,70 2,11 3,72 1,96 

Забележка: ЕСt-1 е оценката на грешката на корекцията; )4(2
ACχ , )1(2

FFχ ,  )2(2
Nχ  и )1(2

Hχ  - 

критериите за проверка съответно на серийната корелация от четвърти порядък (LM тест на 
Breush-Godfrey), на адекватността на функционалната форма (RESET тест на Ramsey), на 
нормалността в разпределението на случайните отклонения и на хомоскедастичността. 
С италик са отбелязани оценките, които са статистически значими при равнище на значимост α 
= 0,1, с италик болд – значимите оценки при равнище на значимост α = 0,05 и с болд– 
значимите оценки при равнище на значимост α = 0,01. В скобите до оценките на съответните 
параметри са посочени стандартните грешки на оценките. 
 

С въвеждането на бруто капиталообразуването като измерител на 
„капиталовата” променлива равновесието се възстановява с доста по-бавни 
темпове. Балансът се постига за малко повече от половин година. В резултат 
от влиянието на промените от технико-технологичен характер в краткосрочен 
аспект тримесечното нарастване на БДС се измерва с интервала от 0.2 до 1%. 
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Таблица 8 
Модели с коригиране на грешката при тестване на  разширената 

производствена функция с включен тренд, в които като резултативна 
променлива е използван брутният вътрешен продукт 

Факторни променливи gdp|hw,gfcf, fdi,trp1,time (5,5,5,5,3) gdp|wf,gfcf,fdi,trp1,time (4,4,0,4,2) 
сonst 5,980 (1,141) 8,067 (0,875) 
Δgdpt-1 0,874 (0,197) 0,777 (0,124) 
Δgdpt-2 0,481 (0,127) 0,595 (0,086) 
Δgdpt-3 0,311 (0,111) 0,336 (0,072) 
Δgdpt-4 0,296 (0,088)  
Δhwt 0,071 (0,113)  
Δhwt-1 0,826 (0,173)  
Δhwt-2 -0,709 (0,175)  
Δhwt-3 -0,455 (0,157)  
Δhwt-4 -0,283 (0,123)  
Δwft  -0,084 (0,142) 
Δwft-1  -0,956 (0,149) 
Δwft-2  -0,468 (0,154) 
Δwft-3  -0,227 (0,127) 
Δgfcft -0,043 (0,023) 0,045 (0,023) 
Δgfcft-1 -0,099 (0,025)  
Δgfcft-2 -0,091 (0,020)  
Δgfcft-3 -0,054 (0,016)  
Δgfcft-4 -0,073 (0,018)  
Δfdit -0,004 (0,003) -0,008 (0,004) 
Δfdit-1 0,017 (0,008) 0,032 (0,007) 
Δfdit-2 0,015 (0,007) 0,021 (0,006) 
Δfdit-3 0,010 (0,006) 0,012 (0,003) 
Δfdit-4 0,008 (0,003)  
Δtrp1t -0,090 (0,052) 0,078 (0,045) 
Δtrp1t-1 -0,050 (0,055) -0,210 (0,042) 
Δtrp1t-2 -0,079 (0,048)  
trend 0,025 (0,004) 0,019 (0,003) 
ECt-1 -2,205 (0,323) -1,844 (0,175) 

Кориг. R2 0,917 0,912 
F-критерий 22,01 30,97 

DW 2,199 2,191 
)4(2

ACχ  7,77 6,81 

)1(2
FFχ  1,29 0,10 

)2(2
Nχ  0,11 1,87 

)1(2
Hχ  6,25 2,42 

Забележка: ЕСt-1 е оценката на грешката на корекцията; )4(2
ACχ , )1(2

FFχ ,  )2(2
Nχ  и )1(2

Hχ  - 

критериите за проверка съответно на серийната корелация от четвърти порядък (LM тест на 
Breush-Godfrey), на адекватността на функционалната форма (RESET тест на Ramsey), на 
нормалността в разпределението на случайните отклонения и на хомоскедастичността. 
С италик са отбелязани оценките, които са статистически значими при равнище на значимост α 
= 0,1, с италик болд – значимите оценки при равнище на значимост α = 0,05, с болд – значимите 
оценки при равнище на значимост α = 0,01. В скобите до оценките на съответните параметри са 
посочени стандартните грешки на оценките. 

 

На табл. 8 са представени резултатите от оценките на краткосрочните 
зависимости между променливите в разширената производствена функция с 
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включен тренд, в която като резултативен показател  е използван брутният 
вътрешен продукт, а като факторна променлива, отразяваща влиянието на 
капитала – бруто образуването на основен капитал. Оказва се, че в 
краткосрочен аспект зависимостта между БВП и факторните променливи 
бруто образуване на основен капитал, двата трудови измерителя – брой на 
заетите лица и отработени човекочасове и показателя, отразяващ влиянието на 
външнотърговските отношения, е с отрицателен знак. За разлика от 
дългосрочната зависимост в краткосрочен аспект преките чуждестранни 
инвестиции подпомагат формирането на БВП, като водят до неговото 
увеличение. 

Коефициентите пред корекцията на грешката са статически значими при 
α=0,01 и характеризират твърде високи скорости за постигане на равновесие. 
Балансът се установява за период между един и два месеца. За това в 
съществена степен допринася влиянието на промените от технологичен 
характер, обуславящи нарастване на брутния вътрешен продукт с 2.0-2.5% в 
краткосрочен аспект. 

Фигура 1 
CUSUM и CUSUMQ критерии за стабилност на оценките на параметрите в 

моделите без тренд 

 

 
gva| wf, gfcf gva| hw, gfcf,  fdi, trp2 
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gva| wf, gcf,  fdi, trp2 gva| hw, gcf,  fdi, trp2 
 
 

Моделите, представени със съответните ARDL уравнения са добре 
специфицирани, както може да се види от представените на табл. 5 и 6 
диагностичните критерии, и изпълняват условията за обща адекватност. В тях 
отсъства автокорелация и хетероскедастичност в остатъчните елементи, които 
от своя страна са нормално разпределени. От представените на табл. 7, 8 и 9 се 
установява, че с ARDL моделите се обясняват между 67 и 81% от вариацията 
на резултативната величина, когато тя е представена чрез първите разлики на 
логаритмите на брутната добавена стойност (Δgva) и включен тренд, а когато 
не се отича влиянието на тренда, обяснената вариация е между 66 и 81%. В 
моделите с тренд, в които резултативната величина е представена чрез първите 
разлики на логаритмите на брутния вътрешен продукт (Δgdp), обяснената  
вариация е около 91%. Оценките на рекурсивния модел с коригиране на 
грешката потвърждават стабилността на регресионните параметри през 
изследвания период. Графичните изображения (вж. фиг. 1 и 2), представящи 
кумулираните суми на остатъчните елементи (CUSUM) и кумулираните суми 
на квадратите на остатъчните елементи (CUSUMQ), не показват наличието на 
съществени структурни промени.  
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Фигура 2 
CUSUM и CUSUMQ критерии за стабилност на оценките на параметрите в 

моделите с тренд 

 

 
gdp| hw, gfcf, fdi, trp1 gdp| wf, gfcf,  fdi, trp1 

 

 
gva| hw, gfcf gva| hw, gcf 
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gva| wf, gcf,  fdi, trp2 gva| hw, gcf,  fdi, trp2 
 

6. Заключение 

В проведеното емпирично изследване с помощта на ARDL-коинтеграционния 
подход и моделирането на корекцията на грешката се извърши проверка на 
валидността на различни комбинации, с които се представя двуфакторната и 
разширената агрегирана производствена функция. Като резултативни 
променливи се използват брутната добавена стойност и брутният вътрешен 
продукт, изчислени по цени от 2000 г. Влиянието на капитала се определя с 
помощта на бруто капиталообразуването и бруто образуването на основен 
капитал по цени от 2000 г., а влиянието на труда се измерва с помощта на 
общо обработените човекочасове и общия брой на заетите лица. В 
разширените производствени функции се включват още преките чуждестранни 
инвестиции, както и отношението между външнотърговския оборот (внос 
плюс износ) и производствения резултат (съответно брутната добавена 
стойност и брутния вътрешен продукт), изчислени също по цени от 2000 г.  

От общо 16 комбинации  (8 с тренд и 8 без тренд), с които се тества 
валидността на двуфакторната производствена функция, и 16 комбинации (8 с 
тренд и 8 без тренд) за проверка на валидността на разширената 
производствена функция се установява, че  уникална равновесна дългосрочна 
връзка между производството и неговите детерминанти съществува в 5 
комбинации за двуфакторната и в 5 – за разширената производствена функция. 
В петте комбинации на двуфакторната производствената функция 
производството се представя чрез брутната добавена стойност, а в 4 от тях 
данните потвърждават необходимостта от включването на линеен тренд. В три 
от петте комбинации, с които се представя разширената производствена 
функция, като резултативен показател се включва брутната добавена стойност 
и данните не потвърждават необходимостта от въвеждане в моделите на 
линеен тренд. В двете комбинации, в които брутният вътрешен продукт се 
използва като резултативна променлива, трендът е основополагащ за 
икономическия растеж фактор.   

Получените резултати показват, че в двуфакторната производствена функция 
еластичността на капитала, представен чрез бруто образуването на основен 
капитал е 0.21 (в модела с тренд) и 0.27 (в модела без тренд) в комбинациите с 
включване на броя на заетите лица  като показател за труда, докато в моделите 
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с отработените човекочасове еластичността е 0.05. Еластичността на капитала, 
представен чрез бруто капиталообразуването, е съответно 0.001 в модела с 
броя на заетите лица и 0.009 в този с отработените човекочасове. 
Еластичността на труда, представен чрез отработените човекочасове, възлиза 
на 0.40 в модела с бруто образуването на основен капитал и на 0.32 в модела с 
бруто капиталообразуването. Еластичността на броя на заетите лица е 
съответно 0.52 (когато не се отчита влиянието на тренда) и 0.53 (когато се 
отчита влиянието на тренда) в моделите с бруто образуването  на основен 
капитал и 0.35, когато се използва бруто капиталообразуването.  

Аналогична е ситуацията и при разширената производствена функция.  В 
комбинациите с брутния вътрешен продукт и включен тренд еластичността на 
бруто образуването на основен капитал се оценява на 0.03 в модела с 
отработените човекочасове и на 0.02 в този с броя на заетите лица. 
Еластичността на труда, когато е представен с отработените човекочасове, е 
0.40, а когато е представен с броя на заетите лица – 0.51. В комбинациите с 
брутната добавена стойност без включен тренд, в които капиталът е 
представен чрез бруто капиталообразуването, еластичността на труда възлиза 
на 0.08-0.10, а тази на капитала на 0.11-0.13. Основният фактор при тези 
комбинации, който има най-голям принос за нарастването на брутната 
добавена стойност, е отвореността на икономиката, изразена като отношение 
между външнотърговския оборот и размера на брутната добавена стойност. 
Еластичностите са съответно  0.45 в модела с броя на заетите лица и 0.52 в 
модела с отработените човекочасове. Когато капиталът е представен чрез 
бруто образуването на основен капитал, неговата еластичност се оценява на 
0.29, а еластичността на отработените човекочасове на 0.46. В случая 
влиянието на външната търговия е негативно и води до намаление в размера 
на брутната добавена стойност. Еластичността на показателя е равна на -0.05. 
В резултат от влиянието на промените от технологичен характер, брутната 
добавена стойност, респ. брутният вътрешен продукт, са нараствали средно с 
0.2-1.1% за тримесечие, независимо от това дали оценката е направена с 
двуфакторната или с разширената производствена функция. 

Параметрите пред корекцията на грешката при моделирането на 
краткосрочните зависимости са статистически значими и с очакван 
отрицателен знак. При комбинациите с отчитане влиянието на тренда, в които 
като резултативна величина се използва брутният вътрешен продукт, 
скоростта на възстановяването на дългосрочното равновесно състояние е доста 
по-висока в сравнение с установената при останалите модели. В първия случай 
равновесието се постига за период между един и два месеца. При 
комбинациите с отчитане влиянието на тренда, в които резултативната 
величина  се представя чрез брутната добавена стойност, а капиталът – чрез 
бруто образуването на основен капитал, за възстановяването на равновесното 
състояние са необходими около три месеца, а когато капиталът е представен 
чрез бруто капиталообразуването – малко повече от шест месеца.  

При комбинациите без тренд най-висока е скоростта при постигане на 
равновесието в модела, отразяващ зависимостта между брутната добавена 
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стойност, заетите лица и бруто образуването на основен капитал. Равновесието 
се възстановява за малко повече от три месеца. В останалите три комбинации, 
с които се представя разширената производствена функция, за едно 
тримесечие се възстановяват съответно около 51%, когато в модела се 
включват отработените човекочасове и бруто образуването на основен 
капитал, около 19% в модела с броя на заетите лица и бруто 
капиталообразуването и около 15% в модела с отработените човекочасове и 
бруто капиталообразуването. 
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Теодора Филипова1 
ГОДИНА XVIII, 2009, 4

ИКОНОМИЧЕСКА И ОРГАНИЗАЦИОННА РАМКА НА 
ФАКТОРИНГА В БЪЛГАРИЯ 

 
В изследването са отразени теоретико-приложните аспекти на 
факторинга като инструмент на търговското посредничество. 
Анализирани са основните акценти на дефиниране на факторинга и 
финансово-икономическите проблеми. Предложени са примерни етапи 
на внедряване на факторинга и възможности за изучаване на 
длъжниците по споразуменията с отложени плащания. Демонстрирани 
са организационно-икономическите възможности за усъвършенстване 
на факторинга в България, като се използва фрагментарна база от 
данни за дейността на МКБ “Юнионбанк” АД. 
JEL: L14 
 

 

Факторингът в съвременните условия се налага като класическа операция по 
изкупуване права на вземания. Изследваният търговски инструмент се 
отличава с потенциал за българската икономика, което определя актуалността 
и научния интерес към него. Чрез него може да се реши едно основно 
предизвикателство пред предприятията – нуждата от свеж ресурс през 
периода, докато се изчаква плащането по доставки, в случаи на отложено 
плащане. В условия на дефицит на оборотни средства факторингът е 
жизненонеобходима идея за пазара на стоки и услуги. Проблемите, свързани с 
неговото прилагане, налагат необходимостта от изучаването му и 
предлагането на механизми за ефективното му осъществяване. Вследствие 
относителното непознаване на този вид икономически отношения и 
отсъствието на изрична нормативна уредба в България, съответстваща на 
нарастващите потребности от неговото развитие, става очевидна 
необходимостта от комплексно научно изследване на факторинга.  

Основната цел на тази публикация е извършването на комплексен анализ на 
факторинговото посредничество и на тази база – разработването на 
научнообосновани препоръки за усъвършенстване на организационните и 
икономическите му модели.  

Обект на изучаване са стопанските субекти, предлагащи факторинг услуги, а 
предмет на изследването е развитието на факторинга в теоретичен и 

                                                           
1 Теодора Филипова е гл. ас. д-р, преподавател в катедра “Търговски бизнес” на СА “Д. 
А. Ценов” – Свищов. Научни интереси в областта на търговското посредничество и 
представителство. Тел. 0631/66321; 0899 89 38 77. Е-mail: tfilipova@uni-svishtov.bg. 
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практико-приложен аспект с фокусиране върху неговото организационно и 
икономическо проявление. 

Структурната рамка на разработката се базира на следното: да се очертае 
теоретичната същност на факторинга и да се открои мястото му в стопанския 
живот на България; да се анализират основните акценти от неговото 
икономическо и организационно внедряване и развитие; да се предложи модел 
за неговото усъвършенстване. Информационното осигуряване на изследването 
е реализирано чрез проучване факторинга на „Юнионбанк” АД, научни 
публикации на водещи изследователи в тази сфера, официални уеб-сайтове на 
факторингови компании. 

1. Концептуална рамка на факторинга 

1.1. Теоретична съвкупност от дефиниционни аспекти на факторинга 

Днес, когато факторингът придобива особена актуалност, възниква 
необходимостта от комплексния му анализ като самостоятелна икономическа 
категория, изразяваща се в интереса на широкия кръг от участници в тези 
отношения. В икономическата литература се срещат различни отговори на 
въпроса за съдържанието на факторинговите услуги и отнасянето им към 
различни сфери на търговската дейност. Трактовките на изследователите 
лежат в диапазона от покупка на безнадеждни задължения до отчитането на 
срочни полици, което още повече налага конкретно дефиниране. Редица 
определения се базират върху разбирането, че факторингът е разновидност на 
търговско-комисионните операции, съчетаваща се с кредитирането на 
продавачите с оборотен капитал. Той може да се дефинира и като активно 
комисионно консултиране.2  

Българските учени и специалисти от практиката оценяват факторинга по 
различен начин. По-широко е разпространено виждането, че той е съвкупност 
от комисионно-посреднически сделки. Терминът „факторинг” обхваща преди 
всичко тези операции,  които са свързани с прехвърлянето от даден 
производител, доставчик, продавач, експортьор и т.н. върху банка на 
неплатени сметки за доставени стоки (изпълнени работи, оказани услуги) и 
съответно права за получаване на плащания по тях, т.е. инкасиране на 
дебиторска задлъжнялост от купувачите. Друга група специалисти отнасят 
факторинга към финансовите услуги в техния широк смисъл. От тази позиция 
факторинговите операции заемат особено място сред банковите услуги заедно 
с лизинга, форфетирането и др. Трета група автори разглеждат факторинга 
като разновидност на кредита и го причисляват към покупката от банка на 

                                                           
2 Изследването е извършено при следните ограничения: първо, факторингът се 
разглежда приоритетно през призмата на посредника при този вид търговски сделки; 
второ, оскъдният емпиричен материал за факторинга се дължи на факта, че официална 
статистическа информация за търговското финансиране (още повече от небанкови 
институции) не е налична.  
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фактури с придобиване права на вземания към определени купувачи. От тази 
гледна точка факторингът е форма на косвено кредитиране, практикувано 
както от банки, така и от небанкови организации.  

Като обобщение на казаното дотук, можем да направим извода, че 
факторингът се разбира по различен начин според целите на неговото 
изследване. Например групирането на авторовите мнения може да се 
представи в следния вид: 

Първо. Факторингът като търговска операция.3 

Второ. Факторингът като финансова операция.4 По-често той се разглежда 
компилирано от търговска и финансова гледна точка.5  

Трето. Факторингът като обект на правото.6 

Четвърто. Факторингът като алтернатива за експортно финансиране.7 

За да се стигне до съвременното разбиране за факторинг, може де се проследи 
историческото му развитие в световен мащаб (вж. табл. 1). 

 

                                                           
3 Добрева, Д. и кол. Търговско представителство и посредничество. В. Търново, 
„Абагар”, 1999, с. 127; Добрева, Д. и кол. Организация и отчитане на търговските 
сделки. Свищов, АИ „Д. А. Ценов”, 2005, с. 150; Николова, Н. Обща теория на 
финансите. С., Сиела, 2003, с. 314-323; Заутер, В. Основи на банковото дело. Т. І, 
Бургас, Делфин прес, 1995, с. 529. Периодът на отлагане на плащането е установен в 
търговската практика – вж. Lunckenbein, H. G. Rechtsprobleme des Factoring-Vertrages. 
Diss. Munchen, 1983, p. 9; Martinek, M. Moderne Vertragstypen: Band 1 Leasing und 
Factoring. Munchen, Verlag C. H. Beck, 1991, p. 228; Frye, K. Factoring may solve your 
firm’s cash flow problem. Business First – Louisville, 03/17/2000, Vol. 16, Issue 33, p. 13. 
4 Радков, Р. Пари, банки и парична политика. С., Мартелен, 1998, с. 252; Аврамов, Й. 
Корпоративни финанси. С., Сиела, 2008, с. 258; Кувшинова, Ю. А. Этапы развития 
факторинга: история и современность. – Финансы и кредит, 2004, N 30, с. 40-45; 
Николова, Н. Корпоративни финанси. Част ІІ. С., Сиела, 2007, с. 278; Панева, Л. 
Механизъм и икономическа същност на факторинга. С., Счетоводство плюс, 2004, N 5, 
с. 13-15; Лебедев, А. В. Статистическое моделирование факторинговых операций. – 
Финансы и кредит, 2004, N 24, с. 45-49. 
5 Николов, Н., Е. Маринова. Икономика. Варна, Princeps, 1996, с. 245; Синецкий, Б. 
Основы коммерческой деятельности. Москва, Юристь, 1998, с. 170-171. 
6 ЗКПО. ДВ бр. 105/2006, посл. изм. ДВ бр. 52/2007; ЗДДФЛ. ДВ бр. 95/2006, посл. изм. 
ДВ бр. 64/2007; Найденов, Б. Договорът за факторинг при финансирането на 
международната търговия. – Международно търговско право, 1993, N 4, с. 45; 
Пиперкова, Л. Франчайзинг. Лизинг. Факторинг. С., Делова седмица (годишно 
приложение), 1995, с. 104. 
7 Царевски, Н. Експортно финансиране. С., Технотрейд-БНС, 1992, с. 104; Лазарова, Д. 
Финансиране на вноса и износа. С., Натурела, 1998, с. 83; Покровская, В. Организация 
и регулирование внешнеэкономической деятельности. Москва, Юристь, 1999, с. 222. 
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Таблица 1 
Исторически аспекти на еволюиране на факторинга 

Период Развитие на факторинга 
Около 4 хил. г. 
пр.н.е. 

Месопотамия и Хамурапи остават в историята като „люлката на 
цивилизациите”. Сред тях са и римляните, които за първи път придобиват 
документи с обещанието, че даден дълг ще бъде изплатен.* 

Войната за 
независимост в 
Америка 

Памукът, кожите и дървеният материал са доставяни в американските 
колонии от Стария континент. Банкерите от Лондон и от други части на 
Европа решават да създадат фондове, с които да финансират колониите, 
докато те получат парите за доставката си. По този начин те могат да 
продължат да завладяват нова земя, без да са финансово зависими от своите 
европейски купувачи. 

Края на ХІХ век Европейски производители и търговци, които желаят да продават свои стоки 
в САЩ, използват търговски представители или комисионери със седалище 
на територията на съответния пазар, които са добре запознати с 
възможностите за пласмент и особеностите на пазарната конюнктура. Така 
големите английски производители на текстилни артикули изграждат в САЩ 
цели системи от свои агенти (фактори), които наред с функциите си на 
посредници при пласмента гарантират и плащането от избраните от тях 
купувачи, т.е. поемат риска от евентуална неплатежоспособност.** 

30-те години на 
ХХ век 

Предприятията от текстилната и шивашката промишленост още по-
интензивно започват да използват факторинга, за да финансират по-
нататъшното си развитие. Американските факторинг компании се 
преориентират и започват да предлагат своите услуги на местни 
производители, заинтересувани от бързото получаване на ликвидни средства. 
В началото на ХХ век факторинг посредниците си извоюват стабилно 
икономическо положение и търговски престиж най-вече поради добрите 
финансови възможности и познаването на съответните пазари, като се 
превръщат от продавачи или посредници при продажбата на стоки във 
финансиращи институции. През този период се осъществява преход от стоков 
или посреднически факторинг (Agent factoring) към финансов (Credit 
factoring). 

50-те и 60-те 
години на ХХ 
век 

В западноевропейските държави факторингът измества търговския кредит 
чрез полици и започва да се прилага широко за обслужване процеса на 
реализация на стоки и услуги. Този факторинг, който по това време 
преминава от САЩ към Европа, е от класически тип (без право на регрес). 
Създават се големи международни факторингови организации като: Heller 
International Group, International Factors Group S.C., Factors Chain International 
и др., които обхващат около 30% от световния пазар на факторингови услуги 
(днес те обединяват повече от 60 факторингови компании от над 35 страни). 

80-те години на 
ХХ в. до днес  

Факторингът придобива специална правна регламентация чрез приетата през 
1988 г. Конвенция за международен факторинг. Той се прилага в 
модифициран и усъвършенстван вид не само от банки, но и от небанкови 
институции. 

* Стоилова, С. Факторингът не е изкупуване на лоши вземания. – Капитал, 2007, N 44, с. 9-
10; Rey, H. Die Behandlung des Factoringvertrages im schweizerischen Recht. Neue 
Vertragsformen der Wirtschaft, 1993, p. 171; Martinek, M. Цит.съч., с. 229; Lunckenbein, H. G. 
Цит.съч., с. 3; Rutberg, S. What is it factoring? Secured Lender, Nov/Dec 1996, Vol 52, Issue 6, p. 
42. 
** Пиперкова, Л. Цит. съч., с. 105. 
 

Изследователите с техните схващания дефинират и решават основни проблеми 
от организацията на факторинговото посредничество, но липсва нормативна 
база, която да регулира тези услуги. В повечето държави са приети отделни 



Икономически изследвания, кн. 4, 2009 

 40 

Фактор 
компания

Продавач на 
стоки или услуги

Купувач на стоки 
или услуги

1

2

3

4

5

6

закони, които го регламентират. Една от пречките за развитието на 
факторинговото посредничество в нашата страна е и неговото непознаване. 
Българските предприятия често смятат, че факторингът е алтернатива на 
банковото кредитиране или изкупуване на лоши вземания. Те рядко осъзнават 
неговите предимства като безплатно оборотно финансиране, освобождаване на 
кредитните им линии, опростяване на администрирането на търговските 
взаимоотношения.  

Фигура 1 
Схема на факторингово посредничество 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Легенда: 
1. Договор за покупко-продажба на стоки или услуги – за да бъде изпълнено едно от най-

важните условия, характеризиращи факторинга, в договора трябва да присъства клауза за 
отложено плащане на придобития актив. Това означава, че той не трябва да се плаща 
веднага от купувача, а в известен период след неговото придобиване по документи.  

2. Прехвърляне на копия от фактури и други документи от продавача на фактора. Те са 
необходимото доказателство за прехвърляне правото на инкасиране стойността на актива 
върху факторинговия посредник.  

3. Авансово плащане на част от стойността на актива от фактора на продавача (обикновено 
60-90%).* 

4. Предявяване на искане за плащане от фактора към купувача на актива. Съобразно 
спецификата на факторинга това може да стане на падежа по договора за покупко-
продажба. 

5. Инкасиране стойността на стоката или услугата от фактора. Това може да стане на 
падежа на договора за покупко-продажба и в случай на просрочие – в последващ момент. 

6. Изплащане на останалата част от равностойността на сделката (10-40 %) от фактора на 
продавача. 

 
* Lunckenbein, H. G. Цит. съч., с. 8; Bjorn, B. Factoring – a comparative analysis the legal and practical 
implications of factoring as practed in the United States, England and Denmark. Copenhagen Jurist-
ogokonomforbundets Forlag, 1995, p. 29, 44; Rademacher, K. Factoring – an option for generating quick 
cash. – Inside Tucson Business, 05/31/1999, Vol. 9, Issue 10, p. 4; Пиперкова, Л. Цит. съч., с. 110; 
Найденов, Б. Търговски сделки с дългове. Книга първа, С., 1998, с. 154; Петков, Г. Данъчно 
третиране на факторинга. С., Български законник, 2000, N 12, с. 97. 
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Под факторингово посредничество разбираме комплекс от финансово-
търговски услуги, които фактор-компания оказва на клиента – продавач на 
стоки или услуги, в резултат от преотстъпването на права на вземания. Тези 
услуги включват: финансиране доставката на стоки, застраховане от 
кредитен риск, отчитане състоянието на дебиторската задлъжнялост, 
регулиране предоставянето на съответните отчети от купувачите и 
контрол върху своевременното извършване на плащане от тях. 

От казаното дотук може да се обобщи, че разглеждаме факторинга като 
търговска сделка с „права на вземания”. Обект на факторингово 
посредничество могат да бъдат всякакви вземания – срочни, безсрочни; 
условни, безусловни, стига да имат за предмет една определена парична сума и 
да произтичат от договори за продажба на стоки, които не са предназначени за 
лично потребление. Конвенцията за международен факторинг приравнява към 
договорите за доставка на стоки и договорите за извършване на услуги.  

Обикновено факторинговата сделка е последваща търговската сделка – тя 
винаги следва сделка по продажба на стоков ресурс или услуга, от която се 
пораждат права на вземания, обект на факторинговата сделка (вж. фиг. 1).  

Поради идейната насоченост на това изследване предимно към посредника в 
тези отношения следващите основните функции са представени именно през 
призмата на фактор – компанията (вж. фиг. 2). 

Фигура 2 
Функции на факторинга 

 

Не може еднопосочно и категорично да се направи извод за това, коя от 
посочените функции е с най-голяма тежест. За едни стопански субекти 
значимост представлява самото инкасиране на вземането, за други – 

Функции на факторинга

Финансиране 
доставчиците 
на активи

Финансиране 
доставчиците 
на активи

Управление на 
дебиторската
задлъжнялост

Управление на 
дебиторската
задлъжнялост

Оценка 
платежоспособно

стта  на 
длъжниците

Оценка 
платежоспособно

стта  на 
длъжниците

Застраховане 
от риска

Застраховане 
от риска

Други функции Други функции 
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допълнителните операции по обслужване на дебиторската задлъжнялост и 
т.н. По-скоро, разглеждани в своята съвкупност и компилация, те се 
интегрират в общ портфейл, който от своя страна е база за извеждане на 
икономическите му възможности. 

В практиката функции на фактор посредник обикновено извършват два вида 
субекти: банки и други финансови институции, които наред с основните си, 
присъщи дейности, осъществяват и факторингови сделки; специализирани 
факторингови компании, чийто основен предмет на дейност са факторингови 
сделки, които те извършват постоянно по занятие. Приходите и печалбите на 
тези предприятия се формират от цената на факторинговата услуга, която 
продават на продавачите на стоки, и права на вземания. Независимо от 
формата, в която съществуват, факторинговите субекти са мощни корпорации 
с висока капиталова адекватност, стабилна капиталова структура и 
платежоспособност. 

 

1.2. Финансово-икономически аспекти на факторинга 

Основен фактор, от който зависи доходът на факторинговия посредник, е 
правилното калкулиране на цената. Възнаграждението, което се получава от 
фактора, варира в определени граници в зависимост от: финансовото 
състояние на клиента; размера на риска, поеман с откупуване на конкретното 
вземане; номиналната стойност на вземането; видовете услуги, които 
извършва факторът във връзка с инкасирането му, и др. В него най-често се 
включват: 

• размерът на лихвата до настъпване падежа на вземането. Размерът на 
прилагания сконтов процент най-често е в рамките на основния лихвен 
процент, увеличен с 2 до 4%; 

• факторинговата комисиона, която се определя като договорен процент от 
оборота на вземанията. В практиката той се движи в диапазона от 0.75 до 
4% от него и варира в зависимост от практиката на факторинг-
институциите в отделните страни; 

• застраховка на кредитния риск в рамките на 1 до 3% от оборота на сделката 
и от 0.2 до 0.4% от оборота за всеки допълнително договорен риск 
(валутен, преводен, национален и др.); 

• комисиона за договорените финансови и счетоводни услуги. Практически 
тя най-често се калкулира като отделна част от цената на сделката или се 
договаря допълнително. 
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За целите на разширяване на методическата база за оценка себестойността на 
факторинговата услуга се предлагат формули за изчисляване на фактическата, 
пълната и себестойността за обработка на една фактура:8 

ИОТнФс ++=  
където: 
Фс е фактическата себестойност; 
Тн – сумата на разходите по текущи норми; 
О – величината на отклонението от нормите; 
И – размерът на изменение на нормите. 

НрОрПс +=  
където: 
Пс е пълната себестойност; 
Ор – оперативните разходи; 
Нр – другите разходи, свързани с факторинга. 
 

Всеки факторингов посредник трябва да разработи модел за оптимизиране на 
разходите при осъществяване на факторинг, представляващ система от 
коефициенти, свързани с ключови количествени показатели за ефективността 
на факторинговото посредничество. С оглед интензифициране доходността на 
факторинговите услуги трябва да се уточни и разчетен механизъм за 
прогнозиране на приходите от тях и съпоставянето им с възможното ниво на 
загуби. Необходимо е да се отчита нивото на разходите по управление на 
дебиторската задлъжнялост, а също и възможността за просрочие или 
възвръщаемост от страна на дебиторите и като следствие – възможните загуби. 

Както е известно, ефективността на всяка дейност се отразява върху нейния 
финансов резултат. Логично е изследването на факторинга да обхване и 
проблема за ефективността на факторинговото посредничество, базирана на 
комбинацията от количествени и качествени характеристики. В основата на 
тази методика са формули за изчисляване обръщаемостта на активите и на 
дебиторската задлъжнялост, а също и средната доходност от факторинговото 
посредничество.  

∑
∑=

−

Опф

ДфДпфОпф
аО

)*(
 

където: 
Оа е обръщаемостта на активите за периода; 
Опф – сумата на всяко отделно погашение на финансирането; 
Дпф – датата на падежа на финансирането; 
Дф – датата на финансирането. 
 

                                                           
8 Пакаместов, И. Е. Эффективная организация факторингово бизнеса. Москва, 
Автореферат дисертации, 2007, с. 23. 



Икономически изследвания, кн. 4, 2009 

 44 

Формулата за обръщаемост на активите на фактор-компанията позволява да се 
планират паричните потоци във времето, тъй като се отчита притокът на 
парични средства под формата на погашения на финансирането. 

∑

∑
=

−

пл

пл

Опл

ДдДплОпл

дзО
1

1

)*(

 

където: 
Одз е обръщаемостта на дебиторската задлъжнялост за периода; 
Пл – броят  плащания на дебиторите за периода; 
Опл – сумата на отделното плащане от дебиторите; 
Дпл – датата на плащане от дебиторите; 
Дд – датата на доставка. 
 

С помощта на формулата за обръщаемост на дебиторската задлъжнялост може 
да се оцени ефективността на организация на работата на фактор-компания с 
нейните клиенти и качеството на клиентския портфейл. Тя може да служи за 
индикатор при определяне на ценовата политика на фактора в частта на 
установяване величината на комисионата. 
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където: 
Дср е средната доходност от факторинговите операции; 
Кв – комисионното възнаграждение, получавано при всяко погасяване на 
финансирането. 
 

Формулата за средна доходност на факторинговите операции позволява да се 
разчете маржът по факторинга, а също да се оцени цялата дейност от гледна 
точка на икономическата ефективност. Получените значения могат да 
послужат за оценка на достоверността на информацията за собствениците и 
акционерите, както и да бъдат използвани при оценка на стойността на бизнеса 
в случай на реорганизация. 

Съгласно разпоредбите на ЗДДС финансовите услуги (сделки, свързани с 
банкови сметки, преводи, плащания, дългове, вземания, чекове и други 
подобни инструменти) са освободени от облагане с ДДС. От този обхват обаче 
изрично са изключени факторинговите сделки. На данъчно облагане, т.е. като 
данъчна основа, подлежи уговореното възнаграждение на фактор-компанията. 
За целта, ако тя е регистрирано по ДДС лице, е длъжна да издаде данъчна 
фактура на продавача на вземането и да начисли ДДС върху или в цената на 
факторинговата цена. Получателите на издадени данъчни фактури (в случая 
продавачите) имат право на пълен данъчен кредит за начисленото ДДС върху 
комисионното възнаграждение, при положение, че вземането произтича от 
облагаеми доставки на стоки или услуги. 
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При изпълнение на договори за факторинг, по които купувач е чуждестранно 
лице, трябва да се прилагат разпоредбите на ЗКПО по отношение на т.нар. 
данък при източника в размер на 15% от размера на възнаграждението. 
Подобно третиране на факторинга е заложено и в ЗДДФЛ. Когато договорът е 
сключен между местно юридическо лице или чуждестранно лице, от една 
страна, като продавач, и местно физическо лице, от друга страна, като купувач, 
полученият доход под формата на възнаграждение за факторинг не подлежи на 
авансово облагане, а се облага единствено годишно чрез подаване на годишна 
данъчна декларация. Физическите лица, които са данъчно задължени по 
ЗДДФЛ, трябва да включат в данъчната си декларация всички получени 
доходи от факторинг през текущата година, независимо дали са получени от 
страната или от чужбина. При положение, че получатели на доход от 
факторинг са чуждестранни физически лица с източник Република България, 
тогава данъчно задължените лица по реда на ЗКПО са длъжни да удържат и 
начислят за сметка на дохода окончателен данък в размер на 15%.  

Изучаването на концептуалната рамка на факторинга не само подпомага 
предприемачите, непознаващи тази форма на посредничество, но допринася и 
за нейното усъвършенстване в теоретичен аспект. Въз основа на казаното, 
може да се очаква реализиране и на ефективен факторинг в практическа 
дименсия. 

2. Практико-приложна рамка на факторинга в България 

2.1. Кратка ретроспекция 

Световната практика показва, че факторингът е най-разпространен в отрасли 
на икономиката като: производство и дистрибуция на хранителни продукти, 
фармацевтична продукция, стоки за ежедневно потребление, алкохолна 
продукция, полиграфична и опаковъчна продукция, козметични и 
парфюмерийни продукти. У нас приоритетно се прилага експортен факторинг. 
През последните няколко месеца на 2007 г. започва финансиране на сделки от 
фирми, позиционирани в страната (вътрешен факторинг).  

Първоначалният етап от развитието на факторинга в България вече преминава. 
Клиентите са по-запознати и са наясно с това какво означава той. В момента 
освен растеж в стойностно изражение пазарът бележи увеличение по още две 
направления: от една страна, се увеличават участниците в него, които 
предлагат факторинг, а от друга, развитието на факторинга се променя, 
продуктът излиза от традиционните си варианти.  

Първата факторинг компания в България – „Униконсултинг” АД, предоставя 
факторингови услуги, които се отнасят до вземания със срок над 30 дни и 
минимална сума 5000 лв. Не е фиксиран максимален размер, той се определя в 
зависимост от оценката на риска. Максималният период за договорно 
отложено плащане, при който е възможно сключване на факторингов договор, 
е до 90 дни. 
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„УниКредит Факторинг” е дъщерно дружество на УниКредит Булбанк и 
през 2006 г. реализира оборот от над 403 млн. лв.9 (при оборот на целия 
факторингов пазар у нас 450 млн. лв.), а към края на 2007 г. той е между 500 и 
600 млн. лв.10 Тези приходи са реализирани от около 50 доставчици и около 
300 техни длъжници. Така „УниКредит Факторинг” се утвърждава като най-
силната факторингова институция в България. Една от индустриите, с които 
дружеството започва да работи, е вносът и търговията със свежи метали. 
Работи с петте най-големи участници в този сегмент. Когато стартират 
дейността си, масовото условие за плащане е авансово или в рамките 10-15 
дни, а към момента масовият начин за разплащане е между 30 и 45 дни.  

„УниКредит Факторинг” предлага и нов продукт - фирмите от строителството, 
химическата индустрия и машиностроенето могат незабавно да получат 
авансово плащане в размер до 95% от стойността на фактурите към своите 
клиенти.  Изискванията към фирмите са да имат годишен оборот над 2 млн. лв. 
и финансово стабилни клиенти. За да получат финансиране, те трябва да 
депозират молба по образец в дружеството, да предоставят актуални 
финансови отчети и договори с клиенти и да изпратят копия от фактурите си 
към тях.  

EFG Factors S.A., която е 100% собственост на гръцката Eurobank EFG, 
регистрира свое търговско представителство в България през 2004 г. и работи 
в сътрудничество с Пощенска банка. Софийският офис на компанията оказва 
факторинг услуги на български предприятия, извършващи международна 
търговия с над 60 държави от мрежата на Factors Chain International – най-
голямата международна факторинг асоциация в света. До края на 2006 г. 
дружеството предлага предимно международен факторинг, но от началото на 
2007 г. извършва търговия с права на вземания и на националния пазар. 
Кредитното покритие е до 100%, което означава, че в случай на финансова 
неспособност на купувача да изплати своите задължения на падежа, фактор-
компанията изплаща на доставчика пълния размер на фактурата. 

Авансовите плащания от фактор-кампанията на продавача са до 80% от 
стойността на фактурите. Цената на факторинговата услуга се влияе от два 
компонента: лихва за финансиране в случай на авансово плащане, формирана 
от основен процент (EUROBOR, LIBOR, SOFIBOR) и спред върху него, и 
комисиона за обработка на прехвърлените вземания съгласно нуждите на 
клиента, извършените услуги и търговските условия.  

„Райфайзенбанк” АД създава ново дружество – „Райфайзен Факторинг”, в 
което банката е собственик на 100% от капитала. Началото на дейността му е 
от втората половина на 2007 г. „Райфайзен Факторинг” одобрява вземания, 
подлежащи на факторинг, които са: съществуващи (произтичащи от реално 
извършени услуги или доставени стоки), прехвърляеми, необременени с 
тежести, непадежирали, произтичащи от фактури с отложено плащане, с 

                                                           
9 Денизова, В. Оборотни средства в аванс. – Капитал, 2007, бр. 26, с. 60-61. 
10 Нончев, И. Факторинг пазарът у нас ще расте с двуцифрени темпове, www.investor.bg  
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относително ниска вероятност от регулярно издаване на кредитни известия и 
откази за плащане, неподлежащи на прихващане срещу насрещни задължения. 
От услугите на „Райфайзен Факторинг” могат да се възползват: 
производствени или търговски компании, които продават на своите клиенти 
при условия на отсрочено плащане, вариращо между 30 и 180 дни; доставчици, 
извършващи регулярни доставки, за които издават фактури в съотвествие с 
действащото българско законодателство и получават плащане от своите 
клиенти по банков път (минимална стойност на фактурата – 100 лв.); търговци, 
доставящи стоки и/или услуги, които нямат икономическа свързаност със 
своите платци; компании, чийто месечен търговски оборот с определен клиент 
е минимум 100 000 лв.  

Цената на факторинга на „Райфайзен Факторинг” се определя от три основни 
компонента: лихва за финансиране в случай на авансово плащане по 
прехвърлените вземания (формира се от базисен лихвен процент и надбавка 
върху него. Калкулира се на годишна база за периода от датата на авансовото 
плащане до падежа на фактурата или до датата на получаване на плащане, ако 
е различно от падежа); комисиона за факторинг (начислява се като процент 
върху номиналната стойност на всяка фактура, платима е в момента на 
прехвърляне на вземането); административна такса за обработка на фактури 
(фиксирана сума за всяка цедирана фактура, зависи от общия брой фактури). 

DS-Concept Factoring е немска финансова компания, предлагаща услугите си 
на клиенти от три континента. Основната дейност на фирмата в България се 
изразява във финансиране износа и вноса на български клиенти. Предлаганата 
от DS-Concept Factoring услуга по изкупуване на вземания се извършва в тясно 
сътрудничество със застрахователна компания Euler Hermes 
Kreditversicherungs-AG, като за тази цел фирмата разполага с необходимите 
референции. От 2003 г. функционира и филиал в София с цел да осигури 
достъп на български износители и вносители до факторинг финансиране.  

При експортния факторинг българският износител прехвърля своите 
експортни вземания на DS-Concept Factoring. Дружеството финансира 80% от 
сумата по фактурна стойност още същия ден. Останалите 20% българският 
износител получава, когато неговият клиент плати на падежа цялото 
задължение по сметка на DS-Concept Factoring. На клиентите си, ползващи 
импортен факторинг, DS-Concept Factoring предлага и възможност за 
финансиране на покупките (доставките) им от чужбина. Новата услуга по 
импортен факторинг дава възможност да се финансира вносът при разсрочено 
плащане до 180 дни, като DS-Concept Factoring гарантира качествено 
обслужване и бързо разплащане с доставчиците в чужбина. 

Кредит ритърн ООД е основана през 2006 г., като основната й дейност е 
събиране на вземания и факторинг. Предприятието е специализирано в 
събиране на особено трудни, забавени и предимно усложнени юридически 
казуси и разполага с представителства в 17 града в страната, което позволява 
директен контакт с проблемни клиенти в тези градове. Кредит Ритърн ООД е в 
партньорски отношения с няколко национални и международни лидери в 
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областта на кредитната информация. Сред тях са Easy Credit, Capital Leasing, 
Микрофонд и Булсатком. Дружеството предлага на своите клиенти няколко 
услуги, сред които: база данни за неизправни длъжници; събиране на дългове; 
факторинг; кредитен скоринг (обстоен статистически анализ на кредитната 
история на клиента и практически представлява кредитна оценка на всеки 
отделен клиент); бизнес-информация.   

Стърлинг фактор България е финансова компания, оперираща на българския 
пазар от 2005 г. Съвместно с партньори като NORDISK A/S – Дания, Bank 
Winter – Австрия, COFACE и ROSENTHAL & ROSENTHAL INC. – САЩ, 
предлага кредитно покритие в над 40 държави от Европа, Америка, 
Югоизточна Азия и Австралия. Услугите, които предлага Стърлинг фактор, са: 
проучване на клиенти; застраховане на плащания; експортен факторинг; 
вътрешен факторинг. Разходите по факторинговата сделка са два вида – такса 
за сконтиране на всяка фактура, в която е включена и застраховка, покриваща 
търговския риск на вносителя в чужбина, и лихва върху финансираните 
(авансово) 80% от фактурата, която е обект на факторинг. Факторинговата 
такса е в зависимост от броя на купувачите, вида на риска, броя на фактурите, 
средната им стойност и условията на плащане, като средната й стойност 
варира от 1.2 до 1.6% от стойността на фактурата. Лихвата е проста, подневна 
и се начислява за времето от получаване на авансовото плащане от доставчика 
до момента, в който купувачът преведе стойността на фактурата.  

МКБ „Юнионбанк” АД е базисно предприятие за изследване и анализиране в 
това изследване, поради което повече подробности в този аспект са 
представени по-нататък. 

В развитите европейски икономики като Германия, Италия и др. факторингът 
достига до 5% от БВП; в Румъния – около 3% от БВП. През последните години 
факторинг пазарът в Централна и Източна Европа има годишен ръст между 20 
и 40% в отделните държави. В България през 2007 г. той надвишава 35% 
годишно. Относителният дял на факторинга в краткосрочното фирмено 
кредитиране към момента се оценява на 50%. 

На Запад основни клиенти, които ползват такъв тип услуги, са малките и 
средните предприятия, докато в България това са по-големи организации, 
което се обяснява с предпазливостта на институциите, предоставящи 
факторинг. Това са предприятия с добре развита търговска мрежа – 
производители и вносители на всякакъв вид стоки и услуги. Те имат добри 
възможности за диверсификация: например могат да посочат пет има свои 
клиенти, с които да се работи в посока към ускоряване на оборота, т.е. 
намаляване срока на плащане на доставките; други двама клиенти, които са 
стратегически за тях и на които може да се даде възможност за по-дълъг срок 
на плащане. Средният размер на една факторингова сделка варира между 700 
хил. и 1 млн. лв., когато става въпрос за вътрешен факторинг.  
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По данни на Международната факторингова асоциация11 през 2007 г. оборотът 
от този вид сделки у нас е 260 млн. евро от вътрешен факторинг и 40 млн. евро 
от международен (реализиран от 5 фактор-компании). За сравнение общият 
брой факторингови компании в Европа е 624, които осигуряват за страните си 
приходи, както следва: от вътрешен факторинг – 831 414 млн. евро; от 
международен факторинг – 98 342 млн. евро (общо 929 756 млн. евро). 

Изследвайки развитието на факторинга до момента в България, можем да 
изведем следните прогнози за проявлението на такъв вид услуга в близко 
бъдеще. Вероятната схема на този пазар би могла да е свързана със следните 
групи: 

Първо. Организации, които са част от големи финансови групи. Те имат 
възможност да предлагат добри услуги по отношение и на вътрешния, и на 
международния факторинг. 

Второ. Вътрешни специалисти. Те могат да бъдат два вида – средни български 
търговски банки, които навлизат на вътрешния факторингов пазар, и малки 
пазарни субекти, които са тесни специалисти в даден пазарен сегмент. 

Трето. Т. нар. бутикови международни специалисти (например действащата в 
момента на пазара DS-Concept), които са подходящи да предлагат сравнително 
по-скъп факторинг, но с по-големи възможности за разнообразяване на пакета 
от услуги.  

 

2.2. Бизнес-визитка на факторинга на „МКБ Юнионбанк” АД 

Това e една от добре управляваните и позиционираните банки в страната, с 
пълен банков лиценз и упълномощена да извършва всички банкови операции, 
разрешени от българското законодателство. Тя е акционерно дружество с 
частен капитал, лицензирана през 1994 г. като юридически правоприемник на 
финансово-брокерска къща “София” АД. През 2006 г. е подписано 
споразумение, по силата на което унгарската МКБ Банк, част от групата на 
Байерише Ландесбанк, закупува 60% от акционерния капитал на Юнионбанк. 
Европейската банка за възстановяване и развитие запазва участие от 6%, а 
частните акционери – 34% от него. MKB Unionbank е универсална търговска 
банка с голямо разнообразие в своето продуктово предлагане, вкл. и 
търговско финансиране, което представлява интерес за нашето изследване. 

Вътрешният факторинг е схема, при която доставката на стоки и/или услуги 
с отложено плащане се извършва между юридически лица или еднолични 
търговци, осъществяващи стопанска дейност в България. Вътрешният 
факторинг на МКБ “Юнионбанк” АД е представен на фиг. 3. 

                                                           
11  http://www.factors-chain.com/?p=ich&uli=AMGATE_7101-2_1_TICH_L470153550 
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Фигура 3 
Схема на вътрешен факторинг на МКБ „Юнионбанк” АД 

 
 

1. Доставчикът прехвърля стоки и/или услуги на купувача в съответствие с 
търговския договор, сключен между тях. 

2. Банката изкупува търговските вземания с отложено плащане. 

3. Доставчикът получава авансиране на изкупените вземания за факторинг 
между 70 и 100% от стойността на фактурите. 

4. Купувачът плаща на банката дължимите суми по прехвърлените вземания. 

5. Банката превежда остатъка от получените средства по разплащателна 
сметка на доставчика, приспадайки авансовото плащане. 

Вътрешният факторинг включва една или повече от следните услуги: 
изкупуване на вземания по търговски фактури с отложено плащане; събиране 
на вземания; превеждане на средствата от събраните вземания по 
разплащателната сметка на доставчика; авансиране на изкупени вземания 
(кредитиране на доставчика/продавача); други съпътстващи услуги, които са 
изрично уговорени между страните. 

По-конкретно, банката предоставя на своите клиенти следните факторинг 
услуги: факторинг с право на обратен иск (регрес) към 
доставчика/продавача – рискът от неплащане се поема от доставчика, който 
дава съгласието си да поеме солидарно с платеца/ите отговорността по 
погасяване на задълженията му/им по цедираните вземания по фактури с 
отложено плащане, като се задължава да погаси пълния размер на 
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авансираната му сума заедно с начислените върху нея лихви, такси и 
комисиони в случай на неплащане от страна на платеца.  

Целева група клиенти на МКБ „Юнионбанк” са юридически лица и 
еднолични търговци, отговарящи на следните условия: да са регистрирани по 
Търговския закон; да имат установени търговски договорни взаимоотношения 
със съответния платец/купувач за доставка на стоки и/или услуги с отложено 
плащане; да не са свързани лица със съответния платец/купувач. 
Предварително условие за предоставянето на факторинг на доставчик е 
наличието на одобрен от банката лимит към платеца/купувача. При условие, че 
не е възможно определянето на лимит към него, по изключение 
предоставянето на факторинг е възможно в случай, че бъде одобрен лимит към 
доставчика/продавача.  

Следва представяне на информация и документи от платеца/купувача във 
връзка с подготовката на бизнес-предложението за одобряване на лимит – ако 
той е кредитополучател в банката, предложението за лимит се подготвя на база 
на актуализирана информация, която се поддържа в досието му в нея, а при 
положение, че не е кредитополучател в банката, предложението за лимит се 
подготвя на база на наличната публична информация, като не се изискват 
документи от платеца. Лимит към платеца се одобрява от съответното 
компетентно ниво, съгласно „Правилата за правомощия на кредитни решения 
на ТБ “МКБ Юнионбанк” АД”. Всеки одобрен лимит за факторинг подлежи на 
съгласуване с отдел “Факторинг продукти”/Управление “Специфични банкови 
продукти”.  

Документите от доставчика, необходими за предоставяне на факторинг 
услуги, са:  

1. Попълнено искане за ползване на факторинг, декларация и формуляр 
„Информация за купувача” (за всеки купувач), които са датирани, 
подписани от представляващия и подпечатани с печата на фирмата. 

2. Копие на решение за първоначална съдебна регистрация и актуален устав 
(АД, КДА, Кооперации), учредителен договор (ЕООД, ЕАД, СД), 
дружествен договор (ООД). 

3. Удостоверение за актуално правно състояние и удостоверение за липса на 
данъчни задължения на фирмата. 

4. Копие на удостоверение за данъчна регистрация (вкл. и по ЗДДС), на карта 
с ЕИК по БУЛСТАТ и лични карти на представляващите 
продавача/доставчика. 

5. Копие на договора за доставка на стоки и/или услуги между доставчика и 
купувача заедно с всички приложения и допълнителни споразумения към 
него. 
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6. Образец на всички документи, съпътстващи доставката и гарантиращи 
плащането от купувача.  

7. Баланс, ОПР и данъчна декларация за последната финансова година и 
извлечение на вземания и задължения към края на последната финансова 
година и към актуална дата (по контрагенти – стойност, период на 
възникване, дата на плащане, както и общо реализираните обороти). 

Документи, необходими преди първоначално авансиране  

А. Протокол от заседание на дружеството за взето решение за ползване на 
факторинг и правомощия на представляващия фирмата. 

Б. Удостоверение от Централен регистър на особените залози. 

В. Документи, удостоверяващи, че подписите на документите от купувача са 
положени от представляващите го лица или от упълномощени от тях (при 
необходимост). 

Параметри на сделките по вътрешен факторинг 

Размер – определя се на базата на представения договор и установената 
търговска практика между доставчика и платеца при наличие на одобрен 
лимит към платеца. 

Авансиране – авансово плащане към доставчика на цената или част от цената 
срещу придобитите вземания. Размерът на предоставения аванс e между 70 и 
100% от стойността на всяка изкупена фактура (с ДДС).  

Обезпечения – право на регрес към доставчика при неизпълнение от страна на 
платеца; запис на заповед, издаден от доставчика и авалиран от собствениците 
и/или представляващите дружеството.  

Валута – лева, евро или щ. дол., като се определя в съответствие с валутата на 
плащане на придобитите вземания. 

Лихви, такси и комисиони – определят се от управителния съвет на банката. 

Лихва за забава – ако изкупеното вземане не бъде погасено изцяло от платеца 
или доставчика на падежа, до датата на окончателното погасяване на 
вземането доставчикът дължи наказателна лихва.  

Лихвата по регреса е приложима само при трансформиране на просрочената 
сума на вземането в неразрешен овърдрафт по разплащателната сметка на 
доставчика.  
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Възнаграждението на банката за предоставените факторинг услуги се събира 
под формата на такси и комисиони, определени по вид, размер и условия за 
плащане в договора.  

Договорен срок за плащане по вземанията по фактурите – определя се в 
зависимост от договора за доставка и обичайната практика между 
контрагентите, но не е повече от 180 дни.  

Гратисен период – период, започващ от датата на падежа на вземането по 
дадена фактура, и е с продължителност в съответствие с посочения срок 
съгласно представеното от доставчика искане за изкупуване на вземания и 
авансиране, но не повече от 10 дни.  

Краен срок на плащане по вземането на фактора – формира се от общата 
продължителност на: договорения срок за плащане с купувача и гратисния 
период. 

Срок на договора за факторинг – той се сключва за неограничен срок, като 
ежегодно се извършва преразглеждане на одобрения лимит към платеца.  

Условия за изкупуване на вземанията по търговски фактури и 
авансиране на доставчика – да не са с настъпил срок на плащане и да не са 
просрочени; вземанията по търговски фактури са с падеж над 15 дни от датата 
на представянето им за покупка; вземанията по представените за изкупуване 
търговски фактури трябва да са възникнали и изпълнението на задълженията 
на доставчика да е доказано чрез представянето на съответните документи 
съгласно договора за доставка между него и платеца и/или съгласно Договора 
за факторинг.  

Право на регрес при неизпълнение  

Доставчикът се задължава да възстанови на фактора всички дължими и 
непогасени суми от платците. 

Прекратяване на договор за факторинг  

Договорът за факторинг се сключва за неопределен период, като всяка от 
страните има право да го прекрати писмено с предизвестие от 30 дни.  

При неиздължаване на придобитите вземания след изтичане на крайния 
срок за плащане: след 15-тия ден от крайния срок за плащане служител от 
отдел „Факторинг продукти” заедно с ресорния консултант/мениджър на 
продавача и купувача провеждат телефони разговори и преговори с тях за 
възстановяване на вземанията на банката. След изтичане на 40-тия ден от 
крайния срок за плащане непогасената сума на вземанията се трансформира в 
неразрешен овърдрафт по сметката на доставчика. След изтичане на 45-тия 
ден от крайния срок за плащане случаят се прехвърля към отдел „Проблемни 
вземания”.  



Икономически изследвания, кн. 4, 2009 

 54 

Международен факторинг на „МКБ Юнионбанк” АД 

МКБ „Юнионбанк” като член на най-голямата мрежа от факторинг компании – 
Factors Chain International, предлага услуги по международен факторинг при 
външнотърговски сделки. От експортен факторинг като форма на търговско 
финансиране може да се възползва субект, който осъществява износ на 
продукти или услуги при условията на отложено плащане. Чрез използване на 
услугите по експортен факторинг той има възможност да завоюва нови 
пазарни позиции и конкурентно предимство чрез предоставяне на отложено 
плащане на контрагентите си от 30 до 90 дни. В същото време може да 
избегнете загубите, които са в резултат от неплащане от страна на купувача 
(вж. фиг. 4). 

Фигура 4 
Схема на експортен факторинг на МКБ „Юнионбанк” АД 

 

 
 

1. Доставчикът осъществява износ на стоки и/или услуги на купувача. 

2. Доставчикът прехвърля фактурите си чрез експортния фактор (МКБ 
„Юнионбанк”) на импортния фактор, който поема кредитния риск. 
Импортният фактор осъществява дейност в страната на купувача. 

3. Експортният фактор осигурява договореното авансиране на одобрени 
фактури на доставчика. 

4. Импортният фактор събира прехвърлените вземания по фактурите с 
отложено плащане в съответствие с търговския договор, сключен между 
продавача и купувача. 
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5. Купувачът прави плащане на падежа на фактурата към импортния фактор, 
който превежда сумата на експортния фактор. 

6. Експортният фактор превежда на доставчика остатъка от сумата, 
приспадайки авансовото плащане. 

7. Експортният и импортният фактор си сътрудничат като членове на FCI. 

От импортен факторинг може да се възползва търговец, който осъществява 
внос на продукти или услуги. За целите на импортния факторинг клиент е 
вносителят (купувач, длъжник), който приема и подписва декларация-
потвърждение за импортен факторинг след получаване на уведомление за 
факторинг от страна на банката. В случая схемата на факторинг е подобна на 
тази за експортен факторинг, но банката действа като импортен фактор. 
Доставчик (износител, продавач) е чуждестранно юридическо лице, което 
прехвърля своите вземания, възникнали в резултат от продажба на стоки и/или 
доставка на услуги, на експортен фактор (фактор в държавата на продавача) по 
силата на сключен договор за експортен факторинг. Вносител (длъжник, 
купувач) е юридическо лице или едноличен търговец, което е задължено да 
заплати стойността на вземането на банката по силата на получено 
уведомление и подписаната от него декларация-потвърждение за импортен 
факторинг. 

Таблица 2 
Обобщена информация за основни платци за сделки по вътрешен факторинг 

на „МКБ Юнионбанк” АД 
№ Платец Основен предмет на дейност Седалище 
1 Оргахим АД производство на бои и лакове Русе 

2 Доверие Брико АД (Mr. 
Bricolage) търговска верига София 

3 Терахим АД производство на изделия от пластмаса Габрово 

4 Метро Кеш енд Кери 
България ЕООД търговска верига София 

5 НЕК ЕАД производство, пренос и търговия на ел. 
енергия София 

6 Резбонарезни инструменти 
Габрово ЕООД 

производство и търговия на металорежещи 
инструменти Габрово 

7 Билла България ЕООД търговска верига София 

8 Мадара АД производство и търговия на товарни 
автомобили и резервни части Шумен 

9 Тандем-В ООД производство и търговия на месо и колбаси София 
10 Албена АД туризъм Албена 

11 Солвей Соди АД производство и търговия на химични 
вещества Девня 

12 Фибран България АД производство и търговия на изолационнии и 
строителни материали (завод в Русе) София 

13 България-К АД производство и търговия на конци и прежди 
(предприятие в Казанлък) Казанлък 
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По информация, предоставена от изследваното предприятие, до момента 
факторингът се реализира само като вътрешен. Основните платци, които 
„МКБ Юнионбанк” АД е одобрила като юридически лица и кредитни лимити 
за осъществяване на факторинг, са показани на табл. 2 и 3. 

Таблица 3 
Обобщена информация за одобрени лимити по платци за сделки по вътрешен 

факторинг на „МКБ Юнионбанк” АД 

Платец 
Сума на 
лимита 

(лв.) 

Свободен 
лимит към 
момента 

Максимален % за 
авансиране от стойността 

на фактурите с ДДС 
Срок на лимита 

Оргахим АД 2 000 000 2 000 000 90 Юни 2008 г. 
Доверие Брико АД 
(Mr. Bricolage) 2 000 000 2 000 000 90 Юни 2008 г. 

Терахим АД 2 000 000 2 000 000 90 Юни 2008 г. 
Метро Кеш енд Кери 
България ЕООД 2 000 000 1 950 000 80 Август 2008 г. 

НЕК ЕАД 2 000 000 2 000 000 90 Август 2008 г. 
Резбонарезни 
инструменти 
Габрово ЕООД 

1 000 000 1 000 000 90 Септември 2008 г. 

Билла България 
ЕООД 2 000 000 2 000 000 90 Септември 2008 г. 

Мадара АД 1 000 000 1 000 000 90 Декември 2008 г. 
Тандем-В ООД 500 000 500 000 90 Декември 2008 г. 
Албена АД 500 000 500 000 90 Декември 2008 г. 
Солвей Соди АД 1 000 000 750 000 90 Януари  2009 г. 
Фибран България АД 1 000 000 400 000 90 Февруари  2009 г. 
България-К АД 1 000 000 1 000 000 90 Юни  2009 г. 
Общо  17 000 000  16 100 000   
 

За всеки платец МКБ „Юнионбанк” АД изготвя и следи в няколко пункта база 
от данни. Доставчици, които са се възползвали от услугите на факторинга и 
техните длъжници, са представени на табл. 4. Към останалите платци, които са 
одобрени от банката за включване в схеми на факторинг, все още не са 
използвани тези услуги. 

Таблица 4 
Метро Кеш енд Кери България ЕООД 

 Одобрен лимит общо (лв.) 2 000 000   
 Срок на лимита  Август 2008 г. 
 Свободен лимит (лв.) 1 950 000   

Лимит по доставчици   
№ Наименование на доставчика Сума   
1 Памела ООД (Бизнес-успех) 50 000   
Общо разрешен лимит към доставчици 50 000   

Солвей Соди АД 
 Одобрен лимит общо (лв.) 1 000 000
 Срок на лимита  Януари  2009 г.
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 Свободен лимит (лв.) 750 000 
Лимит по доставчици 

№ Наименование на доставчика Сума 
1 Контилинкс-Трейдинг ООД 250 000 
Общо разрешен лимит към доставчици 250 000 

Фибран България АД 
 Одобрен лимит общо (лв.) 1 000 000 
 Срок на лимита  Февруари  2009 г. 
 Свободен лимит (лв.) 400 000 

Лимит по доставчици 
№ Наименование на доставчика Сума 
1 Контилинкс-Трейдинг ООД 600 000 
Общо разрешен лимит към доставчици 600 000 

 

Изводите, които можем да направим за факторинга на МКБ „Юнионбанк” 
АД, са следните: Той е все още в начален етап на развитие – не само като 
времеви период на предлагане на този тип услуга, но и като интензивност на 
изкупуване на вземания и увеличаване на оборота от тях. Липсва желание от 
страна на доставчиците да се възползват от факторинг или на достатъчна 
инициатива от страна на фактор посредника да оферира тези свои услуги. 
Развитието на факторинга е само в дименсията „вътрешен факторинг” 
въпреки предлагането на международни схеми. Реално изкупени вземания от 
импортьори или експортьори на стоки или услуги към момента не са налице.  

3. Възможности за усъвършенстване на факторинга 

3.1. Разработване на организационна технология на факторинга 

Тук имаме за цел да предложим алтернативни стъпки за прилагане на 
факторинга, които в своята цялост да осигурят стройна организационна 
система, допринасяща за успеха на този бизнес. Нещо повече, намерението е да 
се изгради такава технология, която да е приложима не само от изследваната 
търговска банка или други финансови институции, а от всеки стопански субект, 
имащ желание и способност да изкупува вземания. Смятаме, че у нас 
факторингът трябва да се развива именно в тази насока – изграждане на 
специализирани посреднически компании, осъществяващи финансиране срещу 
изкупуване на търговски вземания. Примерната структурна схема за 
внедряване на факторинга е представена на фиг. 5). 

Първи етап. Подготвителен етап – той може да премине през следните 
примерни стъпки: 

1. Определяне на лимит към платеца (купувача). Консултантът или 
мениджърът на доставчика трябва да изпрати до фактор-компанията искане 
за ползване на факторинг и информация за купувача. За целта предоставя 
копие на договора за доставка на стоки и/или услуги на купувача заедно с 



Икономически изследвания, кн. 4, 2009 

 58 

всички приложения и допълнителни споразумения към него, както и 
всички документи, съпътстващи доставката и гарантиращи плащането от 
купувача.  

2. Представител на фактор-компанията извършва първоначална оценка на 
представените документи от доставчика и проучва информацията за 
платеца, неговото финансово състояние и кредитоспособност.  

3. При решение за одобрение на лимита към купувача се оформя окончателен 
вариант на предложението и решението за факторинг. Необходимо е да се 
координира и контролира спазването на разрешените лимити за факторинг 
по купувачи в съответствие с получените запитвания и ежедневно да се 
актуализира информацията по отношение на одобрените свободни лимити 
към купувачите.   

Фигура 5 
Примерна технология на прилагане на факторинга 

Подготвителен етап

1. Определяне на лимит към длъжника на 
доставчика.

2. Първоначална оценка и анализ на вземанията.

3. Изготвяне на предложение от фактора към 
доставчика.

Предоставяне на 
факторинг

1. Първоначален разговор с доставчика.

2. Приемане на искане за ползване на факторинг.

3. Проверка на информацията от доставчика

4. Сключване на договор за факторинг.

5. Изкупуване на вземания по търговски фактури 
и авансиране.

6. Сетълмент

7. Решения при изтичане срока на договора.

8. Решения при просрочване на плащането

 

Втори етап. Предоставяне на факторинг на доставчика (продавача) – тук 
могат да се предложат следните конкретни стъпки: 
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1. Първоначален разговор с доставчика – той трябва да бъде запознат с 
общите условия за предоставяне на факторинг и да изкаже своите 
изисквания по факторинг сделката: искан от него размер за авансиране на 
вземанията; срок на отлагане на плащането; условия на осъществяване на 
доставката и извършване на плащанията от купувача. Възможно е фактор-
компанията да поиска следната подробна информация от доставчика за 
неговия купувач: правен статут (правно историческо развитие, актуален 
правен статут, разпределение на капитала, икономическа свързаност); 
легитимност (данъчни регистрации, регистрации по БУЛСТАТ, съдебни 
решения, лицензи и разрешителни); взаимоотношения с финансово-
кредитни и други институции (кредитна история, работа с финансови 
институции, обслужване на публичните задължения и т.н.); документ за 
актуално състояние; взаимоотношения между купувача и продавача 
(условия на доставка, продължителност на взаимоотношенията и т.н.).  

2. Приемане на искане за ползване на факторинг – проверява се пълнотата и 
верността на попълнените документи от доставчика и се сверяват с 
фирмените му данни. Искането за факторинг заедно с приложените 
документи се завеждат и описват във входящ дневник. При необходимост 
се посещава мястото на доставчика и се събира допълнителна информация 
или документи във връзка с взаимоотношенията му с купувача. 

3. Проверка на предоставената информация от доставчика – това може да се 
осъществи например в: регистъра АПИС – за свързани лица; Централния 
кредитен регистър – за наличие на други кредитни задължения и 
свързаните с него лица; обслужващата го банка – за забавяне на плащания. 
Въз основа на наличната информация за доставчика и получените 
документи неговият консултант или мениджър попълва формуляр за 
оторизация на факторинг сделка; искане за ползване на факторинг и 
формуляр за всеки купувач; копие на договор за доставка на стоки и/или 
услуги между доставчика и купувача заедно с всички приложения и 
допълнителни споразумения към него; образец на всички документи, 
съпътстващи доставката и гарантиращи плащането от купувача; баланс, 
ОПР и извлечения на вземания и задължения за последната финансова 
година  и към актуална дата. Следва уговаряне на дата за сключване на 
договор за изкупуване на вземания по търговски фактури.  

4. Сключване на договор за факторинг – доставчикът се регистрира като 
клиент във факторинговата система и му се открива сметка. Представител 
на доставчика подготвя договора за факторинг заедно с приложенията към 
него, а също и организира подписването му от доставчика в присъствие на 
служител от фактор-компанията. За последната договорът се подписва от 
лицето, упълномощено да отговаря за юридическите аспекти на сделката. 
До доставчика се изпраща уведомление, че е разрешено авансиране при 
изкупуване на вземания по търговски фактури. 

5. Изкупуване на вземания по търговски фактури и авансиране – след 
поредната проверка на предоставените документи се пристъпва към 
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тяхната обработка и нареждане за осчетоводяване на изкупените вземания, 
както и предоставяне на аванс. Издава се фактура за облагаемото 
възнаграждение на фактор-компанията до доставчика, която се изпраща на 
последния. 

6. Сетълмент – представител на фактор-компанията отразява всички получени 
плащания по всяка фактура и изпраща информация до доставчика и 
ресорния му консултант/мениджър за осъществения сетълмент. Всяка 
подобна операция подлежи на осчетоводяване.  

7. Промяна на параметри и прекратяване на договора за факторинг – 
доставчикът трябва да изпраща информация за всяка промяна по факторинг 
сделката и свързаните с нея документи заедно с отразените промени във 
формуляра за оторизация. Ответна стъпка на фактор-компанията е да 
провери всички документи и след изпълнение на всички условия, да 
оторизира промяната.  

8. При забавяне на плащания по изкупени вземания – представител на 
фактор-компанията изпраща напомнително писмо за плащане до купувача 
(а при факторинг с право на регрес – и до продавача) на 15-ия, 30-ия и 45-
ия ден след изтичане на крайния срок за плащане с копие до ресорния 
консултант/мениджър на доставчика. Служители както на фактор-
компанията, така и на продавача провеждат преговори и срещи с купувача, 
за да се възстановят вземанията след просрочието. Тези операции също 
подлежат на осчетоводяване, а след 45-ия ден на просрочие трябва да се 
прехвърлят към проблемните вземания.  

Модел за мониторинг и анализ на платците по факторингови схеми 

Ефективността на факторинговата дейност до голяма степен е функция от 
редица променливи, които посредникът трябва да има предвид – актуална 
информация за страните по споразумението, правилно разработена схема за 
предоставяне на факторинг, документално и друго оформяне на операциите, са 
само част от тях. Мониторинг трябва да се осъществява както на дейността 
на доставчиците по основния договор за покупко-продажба, така и на 
купувачите на стоки и/или услуги, които са платците във факторинга. Тук 
акцентираме само върху изследване дейността на платците, без да 
пренебрегваме другата страна (продавача) – този аспект може да послужи 
като основа за самостоятелно изследване.  

Икономическият анализ на купувачите на стоки и/или услуги (които са платци 
във факторинговата схема) може да се насочи към познатите в икономическата 
теория и практика показатели за финансово състояние и стабилност. Още по-
детайлно, предлагаме разработването на система от критерии и граници, 
спрямо които клиентите да се класифицират по различен начин според тяхната 
кредитоспособност. Съгласно получените резултати от финансовия им анализ 
да се приложи скала за одобряване на лимити към доставчиците и процент на 
авансовото им кредитиране.  
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На един първоначален етап платците трябва да бъдат подложени на кредитен 
скоринг, който се прилага от финансовите институции. Основни параметри за 
анализиране са: най-голяма тежест да се придаде на факта дали всички вноски 
по минали кредити са плащани навреме; статистическо отношение между 
кредита, който клиентът има възможност да използва, и кредита, който 
всъщност използва; кредитна история на купувача, ако има такава; видове 
използвани кредити от купувача (ипотечен, за автомобили, кредитни карти); 
информация за това дали купувачът е кандидатствал за кредит преди. 

Примерни показатели, които смятаме за препоръчително да се следят от 
фактор-компанията, са представени на табл. 5. В зависимост от диапазона, в 
който попадат платците, трябва да се подходи по различен начин при 
одобряване на лимит към тях и процент на финансиране на доставчика. 

Таблица 5 
Показатели за анализ на платците във факторинговото посредничество 

Показатели Одобрен лимит 
(лв.) 

Процент на авансиране 
на доставчика 

Ликвидност 
- Обща ликвидност (ОЛ) ОЛ<1; ОЛ около 1; ОЛ между 1-2; ОЛ>2 

- Бърза ликвидност (БЛ) БЛ<0.75; БЛ около 0.75; БЛ между 0.75-1; 
БЛ>1 

- Незабавна ликвидност (НЛ) НЛ<0.5; НЛ около 0.5; НЛ между 0.5-0.75; 
НЛ>0.75 

- Абсолютна ликвидност (АЛ) АЛ<0.35; АЛ около 0.35; АЛ между 0.35-0.5; 
АЛ>0.5 

Рентабилност 
- на приходите от продажби 
- на собствения капитал 
- на привлечения капитал 
- на активите 

При отрицателни стойности – отказ от 
одобрение на лимит; 0.001-0.01; 0.01-0.05; 

0.05-0.1; 0.1 – 1. 

Финансова автономност Под 1; около 1; 1-1.5; над 1.5. 
Задлъжнялост Над 1.5; 1-1.5; около 1; под 1. 
Обръщаемост на материалните запаси 

- брой обороти на материалните запаси 
- обръщаемост в дни 

При липсата на 1 пълен оборот в рамките на 
годината и продължителност на 

обръщаемостта повече от 360 дни – отказ от 
одобряване на лимит; брой обороти  1-2; 
брой обороти 2-5; брой обороти 5-10; брой 

обороти над 10. 

Коефициент на обезпеченост с оборотни 
средства 

При Кобез.<0,1и Кобща л.<2; при 
Кобез.>0,1и Кобща л.<2; при Кобез.<0,1 
Кобща л.>2; при Кобез.>0,1и Кобща л.>2. 

Интензивност на оборота на инвестирания 
капитал При стойности под 1; 1-2; 2-10; над 10. 

Коефициент на покритие на дълга Под 0.01; 0.01-0.1; 0.1-0.2; над 0.2. 
Коефициент на инкасиране на вземанията  Над 100; 60-100; 30-60; 1-30. 
Коефициент на изплащане на задълженията Над 100; 60-100; 30-60; 1-30. 

Рейтингова оценка При стойности, по-ниски от 0.01; 0.01-0.1; 
0.1-1; над 1. 
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Таблица 6 
Показатели за дейността на платците по факторинг на МКБ „Юнионбанк” АД 

– 2007 г. 

Показатели Мадара 
АД 

Албена 
АД 

НЕК 
ЕАД 

Билла 
ЕООД

Тандем 
ООД 

Доверие 
Брико 
АД 

Оргахим 
АД 

България-
К АД 

Терахим 
ЕАД 

Солвей 
Соди 
АД 

Приходи  34321 258 2546616 336617 13515 103415 127479 4594 89 279839 
Разходи  27879 214 2505137 316877 12717 96427 117614 4394 96 225053 
Вземания  15935 3059 531589 52139 2654 2391 12855 4879 31 32445 
Задължения  18565 11677 1260258 66331 1518 70382 39659 11635 65 63656 
Нетна печалба 3901 44 33963 17667 679 6249 5632 200 - 7 56767 
Нетен паричен 
поток 4645 46 -398583 24030 881 9549 10536 -3701 4 58425 

Относителни показатели 
Ликвидност      
- обща 1.75 12.88 1.44 1.31 2.38 2.29 1.95 0.92 0.54 4.02 
- бърза  1.25 12.88 1.38 0.99 2.05 1.26 0.75 0.54 0.48 3.35 
- незабавна 0.01 10.82 0.27 0.20 0.25 0.24 0.01 0.07 0.00 2.41 
- абсолютна 0.01 10.17 0.27 0.20 0.25 0.24 0.01 0.07 0.00 2.41 
Рентабилност 
- на приходите 
от продажби 0.11 2.59 0.01 0.05 0.05 0.06 0.05 0.04 -0.08 0.209 

- на собствен 
капитал 0.13 0.0003 0.01 0.31 0.15 0.16 0.08 0.02 -0.05 0.131 

- на привлечен 
капитал 0.21 0.0038 2.69 0.27 0.45 0.09 0.14 0.02 -0.11 0.892 

- на активите 0.08 0.0003 0.01 0.14 0.11 0.04 0.05 0.01 -0.04 0.114 
Финансова 
автономност 1.60 11.09 2.22 0.85 3.07 0.55 1.73 0.76 2.05 6.81 

Задлъжнялост 0.62 0.09 0.45 1.17 0.33 1.83 0.58 1.31 0.49 0.15 
Обръщаемост на материалните запаси 
- брой обороти 
на материални 
запаси 

5.34 0.01* 68.77 17.42 37.37 3.30 7.04 1.14 22.25 10.82 

- обръщаемост 
в дни 67.45 29964.71* 5.23 20.67 9.63 109.21 51.11 315.47 16.18 33.28 

Коефициент на 
обезпеченост с 
оборотни 
средства 

0.43 0.92 0.30 0.24 0.58 0.56 0.49 -0.09 -0.86 0.75 

Интензивност 
на оборота на 
инвестирания 
капитал 

25.31 0.003 3.66 36.93 2716.80 6.26 246.60 21.38 1.78 202.00 

Коефициент на 
покритие на 
дълга 

0.30 0.03 0.07 0.27 0.46 0.20 0.34 0.02 -0.11 1.65 

Коефициент на 
инкасиране на 
вземанията  

6.78 27508.24 77.55 12.78 70.34 109.20 36.18 383.84 125.39 42.96 

Коефициент на 
изплащане на 
задължения 

99.85 2503.18 53.47 699.19 43.41 106.30 64.83 320.41 709.09 984.36 

Рейтингова 
оценка 3.24 4.30 1.06 3.89 218.91 2.05 21.00 1.67 -1.61 18.29 

* на вземанията  
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Таблица 7 
Показатели за дейността на платците по факторинг на МКБ „Юнионбанк” АД 

– 2006 г. 

Показатели Мадара 
АД 

Албена 
АД НЕК ЕАД Билла 

ЕООД
Тандем 
ООД 

Доверие 
Брико 
АД 

Оргахим 
АД 

България-
К АД 

Терахим 
ЕАД 

Солвей 
Соди 
АД 

Абсолютни показатели 
Приходи  22230 309 2300943 274726 10754 62396 106265 4144 27 232712
Разходи  18468 151 2259518 258609 9194 59617 97110 3649 33 223034
Вземания  10686 3073 364498 28046 2095 2032 10843 3579 42 34067
Задължения  18282 11986 864353 43543 493 69497 41068 10559 113 70691
Нетна печалба 3017 158 32163 13374 1015 2469 7460 495 - 6 - 436
Нетен паричен 
поток 3519 153 -138500 18504 1135 4661 9296 -3276 5 5602

Относителни показатели 
Ликвидност     
- обща 1.45 10.78 1.18 1.25 8.04 1.17 1.33 0.87 0.41 3.28
- бърза  0.92 10.78 1.08 0.85 7.45 0.14 0.66 0.42 0.37 2.37
- незабавна 0.00 9.07 0.19 0.19 2.13 0.08 0.25 0.03 0.00 1.25
- абсолютна 0.00 8.52 0.19 0.19 2.13 0.08 0.23 0.03 0.00 1.25
Рентабилност    
- на приходите от 
продажби 0.14 6.32 0.01 0.05 0.09 0.04 0.08 0.12 -0.22 -0.002

- на собствения 
капитал 0.13 0.0012 0.01 0.34 0.21 0.06 1.11 0.06 -0.04 -0.001

- на привлечения 
капитал 0.17 0.0132 0.04 0.31 2.10 0.08 0.18 0.05 -0.05 -0.006

- на активите 0.07 0.0011 0.01 0.16 0.19 0.02 0.13 0.03 -0.02 -0.001
Финансова 
автономност 1.31 10.80 3.21 0.89 9.89 1.27 0.16 0.82 1.25 5.33

Задлъжнялост 0.76 0.09 0.31 1.12 0.10 0.79 6.11 1.22 0.80 0.19
Коефициент на 
обезпеченост с 
оборотни 
средства 

0.31 0.91 0.16 0.20 0.88 0.15 0.25 -0.15 -1.46 0.69

Интензивност на 
оборота на 
инвестирания 
капитал 

16.351 0.005 4.193 30.218 2150.40 3.78 193.9 19.304 0.540 166.4

Коефициент на 
покритие на 
дълга 

0.26 0.09 0.08 0.31 2.58 0.08 0.33 0.05 -0.05 -0.01

Коефициент на 
инкасиране на 
вземанията  

8.00 22046.40 57.56 5.40 70.15 11.37 34.91 311.90 560.00 54.76

Коефициент на 
изплащане на 
задълженията 

47.48 4284.24 42.74 547.06 15.46 1323.66 106.84 221.75 2712.00 638.60

Рейтингова 
оценка 2.26 5.74 0.78 3.31 174.84 0.80 17.29 1.44 -2.97 15.03

 

Върху основата на посочените относителни показатели с техните граници е 
осъществена оценка на финансовото състояние и категоризиране на платците 
на МКБ „Юнионбанк” АД за целите на факторинга. Резултатите за 2006 и 2007 
г. (вж. табл. 6 и 7) са получени на базата на изчисления от информацията в 
годишните им финансови отчети. 
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Не може да се очаква дадено предприятие да попадне категорично в 
определена група като одобрен лимит и като процент на финансиране на 
доставчика. По тази причина се следят преобладаващите оценки за отнасянето 
му в една или друга категория. Рейтинговата оценка може да се приеме за 
обобщаваща (заключителна), въпреки че обхваща само част от други12, 
изчислени преди това показатели. Необходимо е да се проследят резултатите 
от всички тях, а тя да служи като краен критерий с най-голяма значимост.  

Изхождайки от казаното и поместените резултати от основните показатели, 
предлагаме групиране на платците на МКБ „Юнионбанк” АД като граници на 
одобрени лимити. Въз основа на това банката би могла да определи и 
процента, с който да финансира доставчиците на стоки или услуги. Като се 
има предвид все по-задълбочаващият се проблем с огромните дългове на 
предприятията в България, смятаме, че максималният лимит за даден платец 
по факторинг у нас трябва да е 2 млн. лв., а максималният лимит на авансово 
предоставяне на средства на доставчиците – 90% от вземането. По този начин, 
получаваме следните категории платци на базисното предприятие (вж. табл. 
8): 

Първа група. Предприятия с одобрен лимит от 2 млн. лв. и финансиране на 
доставчика 90% от вземането са „Солвей Соди”АД и „Тандем” ООД. 

Втора група. Длъжник с одобрен лимит от 1.750 млн. лв. и процент на 
финансиране на доставчика 85% от вземането е „Оргахим” АД. 

Трета група. Платци с одобрен лимит от 1.5 млн. лв. и процент на 
финансиране на доставчика 85% от вземането са „Мадара” АД, „Албена” АД и 
„Била България” ЕООД. 

Четвърта група. Стопански субект с одобрен лимит от 1 млн. лв. и процент на 
финансиране на доставчика 80% от вземането е „Доверие Брико” АД. 

Пета група. Контрагент с одобрен лимит от 750 хил. лв. и процент на 
финансиране на доставчика 75% от вземането е „НЕК” ЕАД. 

Шеста група. Купувач с одобрен лимит от 500 хил. лв. и процент на 
финансиране на доставчика 65% от вземането е „България-К” АД. 

Седма група. Дружество, неодобрено като лимит за факторинг и процент на 
финансиране на доставчика, е „Терахим” ЕАД. 

                                                           
12 Рейтингова оценка = 2*Коеф. на обезпеченост с оборотни средства + 0.1*Коеф. на 
обща ликвидност + 0.8*Коеф. на интензивност на оборота на инвестирания капитал + 
0.45*Рентабилност на приходите от продажби + Рентабилност на собствения капитал. 
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Таблица 8 
Граници на показателите за групиране на платците на МКБ „Юнионбанк” АД 

(млн. лв.) 

Показатели Мадара 
АД 

Албена 
АД 

НЕК 
ЕАД 

Билла 
България 
ЕООД 

Тандем 
ООД 

Доверие 
Брико 
АД 

Оргахим 
АД 

България-
К АД 

Терахим 
ЕАД 

Солвей 
Соди 
АД 

Ликвидност  
обща 0.5-1 1-2 0.5-1 0.5-1 1-2 1.5 0.5-1 0.2-0.5 0.1-0.2 1-2 
бърза  1-2 1-2 1-2 0.5-1 1-2 1 1 0.1-0.2 0.1-0.2 1-2 
незабавна 0.1-0.2 1-2 0.1-0.2 0.1-0.2 0.5 0.1-0.2 0.1-0.2 0.1-0.2 0 1-2 
абсолютна 0.1-0.2 1-2 0.1-0.2 0.1-0.2 0.5 0.1-0.2 0.1-0.2 0.1-0.2 0 1-2 

Рентабилност 
на приходите от 
продажби 1-2 1-2 0.2-0.5 0.5-1 0.5-1 0.5 0.5-1 1 0 1 

на собствения 
капитал 1-2 0.1-0.2 0.2-0.5 1-2 1-2 0.5-1 1 0.2-0.5 0 1 

на привлечения 
капитал 1-2 0.1-0.2 0.5-2 1-2 1-2 0.5-1 1-2 0.2-0.5 0 1 

на активите 0.5-1 0.1-0.2 0.2-0.5 1-2 1-2 0.2-0.5 1 0.2-0.5 0 1 
Финансова 
автономност 1-2 1-2 1-2 0.2-0.5 1-2 0.75 0.75 0.2-0.5 1-2 1-2 

Задлъжнялост 1-2 1-2 1-2 0.2-0.5 1-2 0.75 0.5 0.2-0.5 1-2 1-2 
Обръщаемост на материалните запаси 
брой обороти на МЗ 1-2 0 1-2 1-2 1-2 0.2-0.5 0.5-1 0.1-0.2 1-2 1-2 
обръщаемост в дни 1-2 0 1-2 1-2 1-2 0.2-0.5 0.5-1 0.1-0.2 1-2 1-2 
Коефициент на 
обезпеченост с 
оборотни средства 

0.2-0.5 1-2 0.2-0.5 0.2-0.5 1-2 1 0.2-0.5 0.1-0.2 0 1-2 

Интензивност на 
оборота на 
инвестирания 
капитал 

1-2 0.1-0.2 0.5-1 1-2 1-2 0.5-1 1-2 1-2 0.2 1-2 

Коефициент на 
покритие на дълга 1-2 0.2-0.5 0.2-0.5 1-2 1-2 0.5-1 1 0.2-0.5 0 1 

Коефициент на 
инкасиране на 
вземанията  

1-2 0 0.2-0.5 1-2 0.2-0.5 0.75 0.5-1 0.1-0.2 0.1-0.2 0.5-1 

Коефициент на 
изплащане на 
задълженията 

0.2-0.5 0 0.5-1 0.1-0.2 0.5-1 0.1-0.2 0.5-1 0.1-0.2 0.1-0.2 0.1-0.2 

Рейтингова оценка 1-2 1-2 0.5-1 1-2 1-2 1 1-2 1  0 1-2 
Лимит 1.5 1.5 0.75 1.5 2 1 1.75 0.5 0 2 
% финансиране на 
доставчика 85 85 75 85 90 80 85 65 0 90 

 

Вижда се, че се получава разминаване между лимитите, определени от МКБ 
„Юнионбанк” и тези, получени като резултати в нашето изследване. Считаме, 
че не трябва да се залагат еднакви проценти за финансиране на 
доставчиците и идентични граници на лимити към платците, каквато е 
ситуацията в почти 100% от случаите на базисното предприятие. С това 
може да се оправдае и опитът на тази разработка да се демонстрира 
необходимостта от мониторинг и анализ на доставчиците и купувачите във 
факторинговите схеми. Отделните стопански субекти в никакъв случай не 
отчитат аналогично финансово състояние, платежо- и кредитоспособност, 
което формира значимостта на обстойното им проучване, за да се постигне 
още по-широка популярност на факторинга в национален мащаб. 
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Заключение 

Научното изследване, осмисляне и анализиране на факторинга позволява да се 
направят следните основни изводи: 

Първо. Факторингът притежава богата и многообразна същностна природа, 
което дава поле за научна изява на изследователите и възможности за 
множество гледни точки и аспекти на изучаване. За целите на това изследване 
той се определя като търговски инструмент, притежаващ значителен 
потенциал за решаване на важни икономически проблеми. 

Второ. Факторинговото посредничество притежава над 100-годишна успешна 
история в световен мащаб, но е в начален етап на развитие в България. Това се 
отнася както за базисно предприятие, така и за целия факторингов пазар в 
нашата страна. Казаното подсилва актуалността и необходимостта от 
комплексното му изучаване и очертаване на ролята му за българските 
предприемачи.  

Трето. Извършеният ретроспективен анализ на факторинга в България 
очертава следната тенденция: налице са стопански субекти, предлагащи 
факторингови услуги, но техните ограничени обороти демонстрират високата 
степен на риск от този тип дейност; преобладават банковите дружества, 
опериращи на факторинговия пазар, независимо че ограничения за правния 
статут, типа организация, капитал и т.н. към факторинговите компании не 
съществуват.  

Четвърто. Факторингът се нуждае от подходяща организационна технология 
на внедряване, което определяме като задължителен фундамент за успешното 
му развитие. Предложените примерни етапи биха могли успешно да се 
прилагат, като се допълват и обогатяват в зависимост от конкретните условия 
на факторинговите споразумения. 

Пето. Поради факта, че е необходима стройна рамка и адекватна на 
съвременните икономически условия схема на прилагане на факторинга 
извеждаме примерни показатели за одобряване на платците по факторинг, като 
важна стъпка от извършването на този тип посредничество.  
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Анастасия Станчева1 
ГОДИНА XVIII, 2009, 4

ПРЕДПРИЯТИЕТО ОТ УПРАВЛЕНСКА ГЛЕДНА ТОЧКА: 
МЕТА-АНАЛИЗ (ВЪТРЕШЕН СТРОЕЖ И ПОВЕДЕНИЕ)∗ 

 
Изследвано е развитието на управленските виждания за 
предприятието, като са поставени две по-скромни цели – да се 
проследи еволюцията до съвременното управленско виждане за 
същността и поведението на фирмата и да се направи извод  кои 
елементи, процеси и свойства на фирмата съдействат или 
възпрепятстват динамиката на конкурентното поведение. 
Последователно са разгледани холистичните управленски модели на 
предприятието: класическото разбиране на Файол за предприятието 
като машина, на Честър Барнърд за предприятието като система от 
съвместни действия, развитието на разбиранията за предприятието 
като социална система и поведенските аспекти в неговата трактовка 
от Питър Дракър, Хърбърт Саймън, Ричард Сайърт и Джеймс Марч, 
Харълд Ливит, организационното проектиране на Джей Гълбрайт, 
тезата за стратегическият избор на Джон Чайлд, тезата за 
съответствието на Дейвид Надлер и Майкъл Тушмън, моделът за 
стратегическа адаптация на Реймънд Майлс и Чарлз Сноу, 
конфигурациите при Дани Милър и Хенри Минцбърг. 
Като основни вътрешни процеси, чрез които се реализира 
управлението, са изведени координация, комуникации, вземане на 
решения и процес на свързване с външната среда – адаптация. 
Решенията за предприемане на изпреварващи и ответни конкурентни 
ходове (конкурентна динамика) се вземат от доминиращата коалиция в 
условията на ограничена рационалност, като се реализира системното 
свойство „еквифиналност”. 
JEL: M1, D21 

 

УВОД 

Икономическият живот протича чрез многобройни и разнообразни 
взаимодействия между фирми – размяна, продажби, конкуренция, сдружаване 
и т.н. И в период на растеж, и по време на криза, действието на предприятията 
се гради чрез вземането на управленски решения – за инвестиции или 
оттегляне от инвестиции, за прегрупиране на ресурсите на фирмата, за 
провеждане на конкурентни действия, които засягат не само конкурентите, но 
                                                           
1 Анастасия Станчева е доц. д-р в Икономически университет – Варна, Факултет 
„Управление”, Катедра „Стопанско управление”. 
∗  Настоящата студия е разработена в съответствие с целите на научно-изследователски 
проект на тема „Конкурентна динамика” в Икономически университет – Варна. 
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и потребителите и др. За да се вземат управленски решения, трябва да е ясно 
кой има права за това, къде са центровете за вземане на решения във фирмата, 
нейният вътрешен строеж, ситуацията в средата й.  

Проблем пред българското фирмено управление е, че голяма част от 
ръководителите продължават да са в плен на класическото разбиране за 
строежа и функционирането на фирмата с неговата висока централизация на 
властта и с изолираността му от средата. В едно предходно изследване2 се 
констатира например, че около една четвърт от анкетираните дори не знаят и 
не се интересуват от размера на пазарния дял на фирмите си, почти не правят 
инвестиции, но пък почти единственият им критерий за успех е печалбата. 
Фирмите ни нямат откроени конкурентни предимства, респ. не са 
конкурентоспособни. Същата констатация се потвърждава и от Глобалния 
индекс за конкурентна способност 2008-2009 – страната ни е на стотна 
позиция (100 от 134 страни) по „Същина на конкурентните предимства”, на 
125-та позиция по „Желание да се делегира власт” и на 126-та по „Надеждност 
на професионалното управление в бизнеса”.3  

Воденето на конкуренция, вкл. управлението на растежа, както и оцеляването 
по време на криза, предполагат съвременен арсенал от управленски мерки. 
Засега обаче нашите мениджъри в повечето случаи използват само един 
инструмент – цената на предлагания продукт/ услуга, при това в краткосрочен 
хоризонт.4 

Обогатяването на спектъра от използвани управленски решения и методи за 
работа (при функциониране на фирмата, растеж или спад, в икономически 
периоди на растеж, рецесия и др.) винаги зависи от това как се гледа на 
фирмата, как е устроена и как работи. В това отношение управленската ни 
практика значително изоставане от развитите страни. По-старите управленски 
виждания за предприятието, с които работи тя, имат далеч по-скромен 
арсенал. Във времето той постепенно се е обогатявал с нови разбирания по 
въпроса, които засега са извън полезрението на собствениците и 
ръководителите в бизнеса.  

Обществени науки като икономика, социология, например, не помагат 
особено, тъй като за техния предмет на изследване е достатъчно фирмата да се 
разглежда като единно и неделимо цяло. Така в икономическата теория 
фирмата за дълго остава „черна кутия”5, в която влизат ресурси и излизат 
                                                           
2 Станчева, А. и др. Конкурентно поведение на фирмата. „Наука и икономика”, 
Издателство на ИУ – Варна, Библиотека „Цани Калянджиев”, 2007. 
3 Porter, M., K. Schwab. Global Competitiveness Report 2008-2009. – World Economic 
Forum, Geneva, 2008. 
4 Станчева, А. и др. Конкурентно поведение на фирмата, … 
5 Така уважаваният артор Демсец пише: “Целта на нео-класическата теория е да разбере 
разпределението на ресурсите, насочвано от цените, но не от мениджмънта. Фирмата не 
играе централна роля в теорията. Тя е “черна кутия” (к.м. – А.С.), в която влизат 
ресурси и излизат стоки, като почти не се обръща внимание на това как се изпълняват 
процесите на трансформация. В сърцевината на теорията – модела на идеалната 
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продукти/услуги. Управлението – от набавянето на производствените фактори 
през трансформацията им до продажбата на готовите продукти, неговото 
качество – някакси се „случва”, но остава извън вниманието на 
икономическата теория.6 Едва през последните около 20 години енергично се 
работи по икономическа „теория за фирмата”.7 

В теорията и практиката на фирменото управление обаче не е достатъчно 
фирмата да се разглежда като едно неделимо цяло, чийто вътрешен строеж 
няма значение за реализацията на пазарните транзакции и конкурентните 
взаимодействия. Напротив, от една страна, тя интегрира икономически, 
технико-технологичен, кадрови, търговски и други аспекти на работата. 
Управленският поглед в случая е своеобразен метапоглед, който интегрира в 
едно необходимите елементи, за да се постигне едно балансирано цяло, годно 
да постига своите цели. От друга страна, за да се обясни начинът на действие, 
поведението на фирмата, е необходимо е да се „слезе” на едно системно ниво 
по-ниско – да се разгледат нейните елементи и връзките между тях, т.е 
строежът й. Това е начинът да се извлече отговор какво лежи в основата на 
дейността на фирмата при участието й в конкуренцията, защо е такова 
поведението й.  

Тук се обръщаме към ключов въпрос в теорията на управлението – от какво се 
състои фирмата и как работи. Изследва се развитието на управленските 
виждания за предприятието, като се поставят две по-скромни цели: 

Първо, да се проследи еволюцията до съвременното управленско виждане за 
същността и поведението на фирмата. Известно е, че с времето това виждане 
се е изменяло, било е обогатявано и надграждано. Известно е също, че други 
науки – икономика, социология, кибернетика, организационна теория, са 
оказвали влияние върху него и са го обогатили. Това което имаме сега, е плод 
на взаимното влияние между различните науки.8 Съвременното управленско 
разбиране за фирмата може да бъде добре обяснено, ако се проследи от къде 
„идва”. В същото време, то спомага да се обясни какви са основните градивни 
елементи на фирмата (предприятието), какви са взаимодействията между тях и 
                                                                                                                                        
конкуренция, трансформацията е в съответствие с утвърдена технология и цени. 
Управлението на фирмата няма реално влияние (к.м. – А.С.)”. Demsetz, H. The Firm 
in Economic Theory: A Quiet Revolution. – American Economic Review, 1997, N 2. 
6 „Мнозина от защитниците и борците за по-реалистична теория за фирмата напълно си 
дават сметка за факта, че управленското разширяване и обогатяване на разбирането за 
нея не е нужно, освен в случаите, когато индустриалните фирми са много големи и 
малко на брой, при това не са поставени под конкурентен натиск” (Fritz Machlup. 
Theories of the Firm: Marginalist, Behavioral, Managerial. – The American Economic 
Review, March 1967). 
7 „Под „теория за фирмата” сега се разбира теория, която изучава същността, границите 
и вътрешната организация на фирмата”. (Бухвалов, А. В., В. С. Катькало. Эволюция 
теории фирмы и ее значение для исследований менеджмента. – Российский журнал 
менеджмента, 2005, N 1). 
8 Вж. Станчева, А. За конкурентното поведение на фирмите. – Известия на ИУ-Варна, 
2006; Станчева, А. и др. Конкурентно поведение на фирмата. „Наука и икономика”, 
Издателство на ИУ-Варна, Библиотека „Цани Калянджиев”, 2007. 
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какви са взаимоотношенията между нея и външната среда. 

Второ, богатството на съвременното теоретично виждане служи като основа за 
обяснение на конкурентното поведение и неговата динамика. Във връзка с 
това втората цел на разработката е да се стигне до извода кои елементи, 
процеси и свойства на фирмата съдействат или възпрепятстват динамиката на 
конкурентното поведение. 

Всяка разработка, която се заема с проследяване на развитието на определен 
процес, при това кратко, както в тази студия, рискува да затъне в дебрите на 
огромния брой идеи и публикации. Затова тук ще се придържаме към следните 
ограничения: 

Първо, да бъдат обхванати само управленски разработки. 

Известно е, че икономическата наука с Теорията за фирмата също има за обект 
на разглеждане фирмата, но се изследва по-скоро нейната природа, граници, 
мястото и ролята й на пазара. Вътрешният й строеж почти не се обсъжда (като 
че ли единственото изключение е теорията на О. Уилямсън за транзакционните 
разходи и по-специално М-формата на предприятието, чрез която външните за 
фирмата пазарни отношения могат да се превърнат във вътрешни за нея 
административни отношения). 

Известно е също, че социологията на организациите разглежда и бизнес-
организации (предприятия). Стремежът е обаче да се очертае по-скоро нейното 
място и роля в обществото. Вътрешният й строеж е пречупен през призмата на 
социологията и като цяло не обсъжда специфичната интегрираност на хора, 
материали, техника и знания, която е ключова за работещото предприятие. 

Икономическата, социологическата и управленската наука взаимно са си 
влияли, за да стигнат до своя сегашен етап на развитие. Конвергенцията между 
тях се оказва много плодотворна9 както в зората на развитието на 
управленската теория, така и през 60-те, 70-те и 80-те години на миналия век. 
Все пак всяка наука има своя специфичен предмет на изследване. 

Като имаме предвид тези съображения, тук ще се стремим да представим 
сравнително „изчистена” картина на развитието на управленските разбирания 
за предприятието. 

Второ, да бъдат обхванати само разработки, които характеризират цялата 
фирма (макро-поглед) – холистични10 модели – от управленска гледна точка. 

                                                           
9 На този въпрос са посветени други публикации на авторката, вж. Станчева, А. За 
конкурентното поведение на фирмите, …; Станчева, А. и др. Конкурентно поведение на 
фирмата,… 
10 В общата теория на системи холизмът означава, че системата, цялото, не е просто 
сума от частите, а интегрирано цяло. (Вж. Kast, F. E., J. E. Rosenzweig. General Systems 
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Известно е, че през последните 20-30 години управленските публикации в 
англоезичната литература (а и не само там) изживяха истински бум. По всеки 
частен управленски проблем ежегодно се публикуват стотици разработки. 
Стремежът ни обаче не е да ги обхванем всичките, а да се опитаме да посочим 
само тези, които разглеждат цялото предприятие, заедно със съставящите го 
елементи и процеси. 

Трето, да бъдат обхванати само разработки, които са представили ново 
виждане за цялото предприятие и съставящите го елементи и процеси и така са 
се превърнали във „водораздел” в развитието на управленската теория. 

При тези цели и ограничения си поставяме следните скромни задачи: 

• да се направи хронологичен преглед на холистичните управленски 
разбирания за фирмата;  

• да се направи преглед на разбиранията за елементите и процесите, от които 
тя се състои; 

• да се характеризира влиянието на елементите и тяхната свързаност върху 
динамиката на конкурентното поведение на фирмата. 

Доколкото ни е известно, досега такъв мета анализ на управленските 
разбирания за предприятието не е публикуван (както у нас, така и в чужбина). 
Този различен прочит на управленските идеи ще помогне да се подчертаят 
онези необходими елементи и връзки в предприятието, които правят възможно 
успешното му реализиране в конкурентните взаимодействия. 

Изложението следва хронологията на развитие на становищата. Всяко едно от 
тях е обособено в самостоятелен параграф, в който са синтезирани основните 
положения на модела и се акцентира на разликата му от предходния. В края на 
текста са синтезирани изводи относно характеристиките на строежа, контекста 
и основните презумпции в съвременното виждане за предприятието. 

ПРЕДПРИЯТИЕТО В НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ 

Класическо управленско разбиране – предприятието като машина 

Преди стотина години класическата школа в управлението представя първото 
становище и систематизация на дейността на предприятието. Анри Файол още 
тогава описва работата на предприятието като съставена от 6 основни групи 
дейности: технически, търговски, финансови, опазване на имуществото и 
хората, отчетни и управленски. Между тях особено откроява управленската: 

                                                                                                                                        
Theory: Applications for Organisations and Management, 1972. – In: Ivancevich, Matesson. 
(ed.)  Management Classics. BPI, Plano, Texas, 1986). 
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Нито една от предходните групи не се занимава с това да очертае 
цялостен план за работата на предприятието, да събере необходимия 
персонал, да координира и хармонизира усилията и дейността. Тези 
функции не се включват нито в рамките на техническата дейност, 
нито на търговската, финансовата, отчетната група. Те формират 
отделна група, която обикновено се нарича „управление”.11  

Още в зората на развитието на управленската наука е било очевидно, че 
опитите предприятието да бъде представяно чрез една от дейностите в него 
(икономическа, техническа и пр.), биха били едностранчиви и вредни, а в по-
трудни ситуации могат да се окажат дори опасни. Впрочем, едностранчивото 
представяне на предприятието не е и чак толкова възможно, освен ако не се 
хиперболизира една от неговите страни – така правят най-често икономистите 
и финансистите, в частност. Едностранчивото представяне води до това да не 
са на лице достатъчно аргументи и обяснения защо е такова състоянието на 
предприятието към определен период (те най-често се крият в поведението и 
работата на хората).12 

Фигура 1 
Илюстрация на взаимовръзките между дейностите в предприятието по Файол 
 

    управленска 

 

 

 

 
 техни-  тър-   финан  сигур  отчетна 
 ческа    говска    сова    ност    
    

 

 
 

Източник: от авторката по цитираната книга на Файол. 
 

                                                           
11 Fayol, H. General and industrial management. Sir Isaac Pitman and sons Ltd, 1969, p. 3. 
12 „Ако запитате типичен бизнесмен какво е фирма, той в девет случая от десет ще ви 
отговори „организация, предназначена да създава печалба”. „Средностатистическият” 
икономист ще ви отговори приблизително същото. Този отговор, обаче, е не само 
неправилен – в дадения случай той е и напълно неуместен. … Концепцията за 
максимизирането на печалбата, всъщност, е безсмислена. Опасността от тази 
концепция е в това, че тя митологизира способността на предприятието да създава 
доходи. Разбира се, печалбата и способността на търговското предприятие да носи 
доходи са много важни… И все пак, извличането на печалба е не толкова цел, колкото 
ограничаващ, сдържащ фактор за търговското предприятие и неговата икономическа 
дейност. Печалбата не е причина и не е логически аргумент за обосноваване на 
икономическото поведение и решения, а по-скоро служи за проверка на тяхната 
целесъобразност и ефективност.” (Друкер, П. Энциклопедия менеджмента. 
Издательский дом „Вильямс”, 2004, гл. 3 Цель и задачи коммерческого предприятия, с. 
37-38). 
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Разбирането на Файол за предприятието тогава, може да се представи чрез 
взаимовръзките между петте групи дейности („всяка с всяка”), както и връзка 
на всяка група дейности с управленската, така щото управленската функция да 
интегрира цялото (фиг. 1). 

Файол не се е занимавал специално с цялостно описание на предприятието, но 
за представата му може да се съди от начина, по който дефинира обхвата на 
функцията „организиране”:13 

„Да се организира бизнесът означава да се осигури всичко необходимо 
и полезно за неговото функциониране: материали, инструменти, 
капитал, персонал.14 

Тази характеристика описва целостта на предприятието, съставено от 
управленски и изпълнителски дейности. Реално Файол е първият автор, който 
в явен вид посочва необходимостта управленската дейност да се разграничи и 
обособи от изпълнителската. 

Така първоначално е била очертана картината на предприятието. Тогавашното 
разбиране, в редица пунктове актуално и досега, може да се резюмира до 
следните основни твърдения: 

• Предприятието има дефинирани цели, около които трябва да се интегрират 
всички кадри и да работят за тяхното изпълнение. И досега това е постулат 
в управленската наука. Нещо повече, споделя се схващането, че целите на 
предприятието не могат да бъдат изпълнени от сам човек. Именно затова се 
създават всички организации и предприятията, в частност – за да изпълнят 
цели, които не са по силите на отделния човек. 

• Работата на предприятието се описва чрез 6 групи дейности, между които 
водеща е управленската, тъй като задава целите му, организира 
изпълнението им, координира работата и контролира реализацията. 

• Работата в предприятието се основава на: 
                                                           
13 Fayol, H. General and industrial management, …, р. 45-46. 
14 По-специално, продължава той, трябва да се изпълнят задължения като: 
• Да се осигури разумно съдържание на плана и неговото точно изпълнение 
• Да се провери дали кадровата и материалната организация (к.м. – А.С.) на 

работата са в съответствие с целта, ресурсите и изискванията на предприятието 
• Да се изгради един-единствен център на властта (к.м. – А.С.) – компетентна, 

активна и насочваща 
• Да се хармонизират дейностите и да се координират усилията (к.м. – А.С.) 
• Да се формулират ясни, отчетливи и прецизни решения (к.м. – А.С.) 
• Да се създадат условия за ефикасен подбор на кадрите (к.м. – А.С.) – всеки отдел 

трябва да се оглавява от компетентен и енергичен човек, всеки работещ трябва да 
е на такова място (длъжност), където ще бъде най-полезен 

• Да се заплаща (к.м. – А.С.)  справедливо и съответно за извършената работа 
• Да се проверява за спазването на дисциплината (к.м. – А.С.)” 
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 разделение на труда – между управляващите и управляваните, между 
самите изпълнители, съобразно вида и характера на изпълнявания 
(производствения) процес, между самите управляващи, съобразно вида 
и характера на изпълняваните управленски дейности. Така в крайна 
сметка никой в предприятието не произвежда сам, нито управлява сам. 

 специализация и квалификация на труда и в изпълнителската и в 
управленската сфера за по-висока производителност. 

• Работата в управлението се основава на:  

 централизирана власт – според класическата школа властта трябва да е 
съсредоточена във високите нива на управленската пирамида; 

 ясни линии на подчинение – това е принципно становище от времето на 
класическата школа и досега;15 

 координация/интеграция – това е апогеят на управленската дейност – от 
разнообразните по характер ресурси – хора, техника, материали, пари, 
да създаде едно жизнеспособно интегрирано цяло, чиито елементи 
работят в синхрон, за да произведат нещо на съвременно ниво, търсено 
от потребителите и така да възвърнат доходи, по-високи от направените 
разходи. Муни и Рейли я назовават първи принцип на управлението и 
смятат, че потребността от координация е най-същественият фактор, 
заради който се е зародила управленската професия.16 

Фигура 2 
Предприятието като механистична система (по Р. Дафт) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Източник: Daft, R. Understanding the Theory and Design of Organizations. Thompson 
South-Western, 2007. 

                                                           
15 Изключение в класическата школа прави Ф. Тейлър, описвайки функционалната 
специализация на кадрите в управлението. В съвременните организационни решения 
изключение прави матричната структура с нейното двойно подчинение, но при нея има 
разработени механизми за разграничаване на компетенциите на линейния ръководител 
от компетенциите на ръководителите на проектите. 
16 Дънкан, Дж. У. Основополагающие идеи в менеджменте, „Дело”, 1996. 
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Един по-съвременен прочит на класическата концепция за предприятието дава 
възможност то да бъде изобразено графически (вж. фиг. 2). 

Класическото управленско виждане е може би най-устойчивото в 
съвременната практика и в чужбина, и у нас поради това, че е просто и ясно, 
макар и опростено – в някои случаи дотолкова, че Чарлз Пероу го назовава 
дори „наивно”.17 Класическото разбиране за фирмата има своите силни страни, 
защото работи добре в стабилна и опростена среда: 

„Силните страни могат да бъдат посочени много лесно, тъй като 
механистичните подходи към организацията “работят” добре само при 
условия, при които и машините работят добре, когато: 

а. е на лице проста и ясна задача за изпълнение; 
б. средата е достатъчно стабилна, за да гарантира, че продуктите, 
които се произвеждат ще са подходящите; 
в. някой желае многократно да произведе точно същия продукт; 
г. прецизността е много важна и водеща; 
д. “частите на човешката машина” се подчиняват и поведението им 
такова, каквото е предвидено да бъде.”18 

Освен че има своите плюсове, класическото становище е било и сериозно 
критикувано от различни позиции – най-вече заради механицизма19 му, заради 
„самозатварянето” на предприятието и поради липсата на хуманизъм. 

Критиката заради механицизма на становището най-ясно успява да  изрази 
отново Гарет Морган:   

„… механистичният подход към организацията има тежки ограничения 
(слабости): 
а.  може да създаде организационни форми, които изпитват сериозни 

затруднения при адаптацията си към променящите се обстоятелства 
(среда); 

б. може да доведе до безсмислена бюрокрация или неоспорвана 
бюрокрация; 

                                                           
17 Perrow, Ch. The short and glorious history of organizational theory. – Organizational 
Dynamics, 1973, 1. 
18 Morgan, G. Images of organization, Sage, 1986, р. 34. 
19 Една по-модерна традиция, която възниква и се откроява през 17 век, разглежда 
обществото като подобно на машина. Механистичната традиция вижда естествената 
природа като система, работеща като часовник, която следва неотменими закони, 
неотнесени към времето. Тя търси необходимите теории, за да обясни и опише тези 
причинни връзки. Предприятията и бюрокрациите постигат висока производителност и 
надеждност като обучават хората да се държат по един и същи начин, последователно и 
логично, и като ги третират като взаимно заменяеми елементи. Като се използва 
тяхната рационалност, хората могат да изградят стабилни и ефективни социални 
системи. Harimidos, Ts., Ch. Knudsen (eds.) The Oxford Handbook of Organization Theory. 
Oxford University Press, 2003, Ch. 5. The Origins of Organization Theory, William H. 
Starbuck. 
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в.  може да доведе до неочаквани и нежелани последици, доколкото 
интересите на тези, които работят в организацията, започват да 
стават по-важни от целите, които организацията е проектирана на 
постига; 

г.  може да доведе до де-хуманизиращи въздействия върху персонала, 
особено за тези, които се намират на най-ниските нива на 
организационната йерархия.”20 

Още първото твърдение – че адаптацията на предприятието към средата е 
затруднена, защото класическото виждане няма необходимите механизми за  
взаимодействие със средата, се потвърждава и от наше предишно проучване.21 
На анкетираните беше зададен например въпросът „Знаете ли какъв е 
пазарният ви дял?”. Почти 1/3 от отговорилите просто не знаят какъв е 
пазарният им дял (фиг. 3), като при това 25% от всички анкетирани „не се 
интересуват” или „нямат възможност” да научат пазарния си дял. С отговора 
„нямам възможност” те визираха най-вече факта, че са от скоро на пазара и че 
нямат достатъчно пазарна информация за своя бранш и регион. 

Фигура 3 
Знаете ли какъв е пазарният дял на вашето предприятие 

 
 

Тази ситуация е разбираема за микро предприятията, някои от които още не са 
се „установили” и утвърдили, но е неподходяща за установените малки, 
средни и големи фирми (в описвания случай „установените” предприятия – с 
„възраст” над 3 години от създаването им, са повече от половината 
анкетирани) (фиг. 4). 

В контекста на целите на разработката, самозатварянето на предприятието в 
неговия вътрешен живот – пренебрегването на необходимостта от адаптация 
към външната среда, реално пречи на конкурентното му поведение. Не 
напразно в тази школа се очаква предприятието да е почти единствено на 
                                                           
20 Morgan, G. Images of organization, …, p. 35. 
21 Проучването беше проведено от екип в състав Станчева, А., А. Апостолов, Р. 
Стойнешка, В. Максимова. Конкурентно поведение на фирмата. – В: Наука и 
икономика, Издателство на ИУ – Варна, библиотека „Цани Калянджиев”, 2007. 
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пазара и действията на малки, ново появяващи се конкуренти да не могат да 
попречат на равномерния ход на работата му. Класическата школа гледа на 
предприятието като на затворена система22, която е ангажирана със своето 
вътрешно устройство и живот. Разбира се, тя се снабдява с ресурси, продава 
продукцията си, но това не поражда необходимост от специалното 
разглеждане на тези дейности, защото в онези времена е било лесно да се 
набавят ресурси и да се продаде готовата продукция. 

Фигура 4 
Дялове на проучваните предприятия според „възрастта” им 

 
 

Всички по-късни автори констатират, че в класическата школа има един-
единствен интегриращ механизъм – властта, координацията се извършва по 
вертикалата на пирамидата. Обаче ясните на пръв поглед линии на властта 
създават т. нар. синдром на омагьосания кръг23 – „нарушаването на правилата 
създава още повече правила за справяне с нарушението”. Филип Селзник 
доразвива и описва реализацията на „синдрома на омагьосания кръг” – той го 
нарича „верижна реакция” в изграждането на формалната организация 
(фиг.5). „Верижната реакция” показва как постепенно управленската част на 
предприятието става все по-многолюдна и все по-заета с рутината на 
вътрешния живот (и със себе си) – да се справя с нарушения в правилата, да 
формулира нови правила, после да контролира спазването им … И все по-
малко обръща внимание на ставащото във външната среда. Така „лесната” 
класическа схема на предприятието и неговото управление става все по-скъпа 
– поради собствената й издръжка и заради пропуските да се улови информация 
за действията на конкурентите, а с това – и все по-малко ефективна. Оттук 
произтича изводът, че прилагането на класическия модел на предприятието 
(толкова често срещан у нас и до ден днешен) най-често е вредно за 
конкурентната способност на фирма24, за конкурентното й поведение и за 
                                                           
22 Scott, W. R. Organizations: Rational, Natural and Open Systems. Prentice Hall, 1981, ch. 1. 
23 Roethlisberger, F. The Foreman: Master and Victim of Double Talk. Harvard Business 
Review, 1965, 5; Гвишиани, Д. М. Организация и управление. С., Наука и изкуство, 
1973, с. 315. 
24 Не случайно медиите са изпълнени с предложения и препоръки за протекционизъм – 
повечето малки и средни предприятия са слабо конкурентно способни (в някои случаи 
– дори никак). 
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динамиката на поведението. 

В целия организационен строеж на класическата гледна точка ясно се откроява 
стремежът към висока централизация на управлението (тя „по подразбиране” 
съпътства прилагането на властта).25 Класическата школа има такива 
механизми за поддържане и увеличаване на властта на висшите ръководители, 
а собствените потребности на последните от власт ги подкрепят и високата 
централизация започва да изглежда безпределна. Всъщност, никой досега не е 
успял да постигне пълна централизация, освен в микро предприятията, защото 
тя все пак има своите ограничения във физическите и интелектуалните 
възможности на всеки ръководител, който би желал да я реализира. 

Фигура 5 
„Верижната реакция” на Филип Селзник 

1. Ръководството въвежда формална организация, в която задачите са детайлно 
раздробени и се провежда непосредствен надзор върху работата 
 
 
2. Тъй като ръководството е оставило твърде малко “пространство”, то 
работниците и служителите стават все по-безразлични към задълженията си 
 
 
3. Тъй като намират твърде малко удовлетворение от действителната си 
работа, работниците и служителите го търсят в такива средства като общуване 
по време на работа, по-дълги почивки (“на кафе”) 
 
 
4. Ръководството оценява това като неуспех на преките ръководители 
(надзорници) и затова засилва изискванията си към тях 
 
 
5. Преките ръководители (надзорниците) сами стават безразлични (апатични) 
 
 
6. Неуспехът на надзорниците да направят нещо повече от това “сляпо” да 
принуждават работниците да спазват правилата, кара ръководството “да 
вмъкне втори “слой” във формалната структура на управление 
Източник: Selznick, Ph. Institutionalism "old" and "new". – Administrative Science 
Quarterly, 1996, 2; Гвишиани, Организация и управление, … ; Bennis, W. Leadership 
Theory and Administrative Behavior: The Problem of Authority. – Administrative Science 
Quarterly, 1959, 3. 

                                                           
25 Най-често централизация се характеризира като събиране на правата за вземане на 
решения у висшето ръководство или у едноличния ръководител. Вж. Aghion, Ph., J. 
Tirole. Formal and Real Authority in Organizations. – Journal of Political Economy, 1997; 
Albanese, R. Substitutional and Essential Authority. – Academy of Management Journal, 
1966, 2; Mandeville, M. J. The Nature of Authority. – Academy of Management Journal, 
1960, 3; Greve, H., N. Mitsuhashi. Power and Glory: Concentrated Power in Top 
Management Teams. – Organization studies, 2007, 8; Carter, N. M. et al. A Comparison of 
Centralization / Decentralization of decision making. – Journal of Management, 1984, 2. 
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Централизацията е напълно естествена в микро-  и малките фирми, защото те 
обикновено имат един ръководител „за всичко”. В средните организации тя 
започва да пречи на гъвкавостта и става дори вредна в големите организации. 
Впрочем, в големите организации може да се постигне централизация за по-
ясните неща, а комплицираните случаи се отлагат, протакат, или никой не 
желае да се занимава с тях и така част постепенно отпадат от дневния ред на 
ръководството. 

Събирането на всички или почти всички решения на върха на пирамидата, т.е. 
високата централизация, без добри механизми за взаимодействие с външната 
среда довежда предприятието до силно ограничен арсенал от конкурентни 
действия. Те обикновено са краткосрочни и се „въртят” най-вече около цените, 
а понякога, все пак, обхващат „асортимент – цени”.26 Липсата на дългосрочен, 
стратегически поглед върху промените във външната среда – технологични 
или продуктови, или организационни нововъведения, пазарни тенденции и 
други, е очевидна. Всъщност нашите, българските предприятия преоткриват 
неща, които за западните им конкуренти са добре известни – високата 
централизация, особено в големите предприятия, пречи в работата им с 
конкуренцията.27 Предприятието, неговите авторитарни ръководители, са 
убедени в своята правота да водят конкуренцията предимно в краткосрочен 
аспект, което прави конкурентната картина доста опростена и слабо 
перспективна. 

Към този сериозен проблем на класическата школа следва да се добави 
опасността от дехуманизиране на предприятието. Разбира се, всеки знае, че в 
предприятието работят хора, но в описанието на Файол за дейностите, 
например (вж фиг. 1), кадрите просто липсват. В класическата школа има 
правила и процедури и човек трябва да ги спазва (в някои случаи – доста 
сляпо). Нещо повече, отново Файол формулира своя принцип за „подчиняване 
на индивидуалните интереси на общия интерес” – интересът да се достигне 
общата цел, формулирана от ръководството! Това е най-критикуваният 
принцип на Файол. В нашия случай такъв принцип пречи на конкурентното 
поведение с това, че ограничава инициативата на кадрите, при все че друг 
принцип на Файол е ориентиран именно към „окуражаване на склонността към 
инициатива и отговорност”. Противоречието между двата принципа, съчетано 
с висока централизация, всъщност може да доведе само до ограничаване на 
инициативата, вкл. по търсене на информация за конкуренцията, за 
потребителите, за технологичните тенденции. 

Така, още класическата школа формулира своята представа за предприятието. 
Цялата школа или отделни нейни аспекти са критикувани от различни гледни 
точки, но това не променя факта, че в управленската наука предприятието е 
описано още преди 100 години, за разлика от други науки, които правят това 

                                                           
26 Станчева, А. и др. Конкурентно поведение на фирмата, … 
27 Simonetti, J. L., F. Glenn Boseman. The impact of market competition on organization 
structure and effectiveness: a cross-cultural study. – Academy of Management Journal, 1975, 
N 3. 
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едва напоследък. Причината за подобно състояние е ясно изразена от Дж. 
Стиглиц: 

“Много икономисти твърдят, че не е нужно да се надниква вътре в 
черната кутия, наричана фирма: Фирмите трябва да максимизират 
печалбите си (пазарната стойност); ако мениджърите не го направят, 
те ще бъдат сменени; а ако фирмата не максимизира резултата, то тя 
няма да оцелее. Следователно това което се намира вътре в черната 
кутия, са просто подробности. А поведението на фирмата може напълно 
да се опише, без да се знаят тези подробности”28 

За да се постигне „амалгамата” от хора, материални ресурси и капитали, която 
работи ефикасно и има за резултат готовата продукция/услуги на фирмата, се 
налага да се изясни какво има вътре в предприятието, какви са зависимостите 
между неговите елементи. Необходимостта налага да се започне работа по 
описание на вътрешния строеж на предприятието и основните принципи, въз 
основа на които то е най-добре управлявано. 

Вододелът - предприятието като система от съвместни действия  

Честър Барнърд29 е първият, който в книгата си „Функциите на ръководителя” 
(1938 г.) оспорва разбирането, че организациите (вкл. предприятията) се 
нуждаят от строго йерархично структуриране на властта отгоре надолу. В 
контекста на прилагането на властта той е човекът, който първи се осмелява да 
каже на глас, че не всички решения (заповеди) се изпълняват.30 Много 
вероятно е, според него, решения, взети от ръководството, които обаче 
противоречат на личните интереси на човека, да останат неизпълнени. Ч. 
Бърнард пише: 

Един индивид може и ще приеме определено съобщение като властно само 
ако са на лице едновременно 4 условия: 

                                                           
28 Stiglitz, J. Wither Reform? – Ten years of the transition. World Bank 1999. 
29 Честър Барнърд е известен на сравнително скромен кръг специалисти, при все че 
именно той, от позицията на дългогодишен изпълнителен директор на голяма фирма, 
изказва свое оригинално становище, оспорващо вижданията на класическата школа. 
30 Може да си помислим, че неефективността на властта е специфичен случай с властта 
на държавата и на църквата и че тя не се отнася за по-малките организации, в които 
контактите между хората са много по-тясно преплетени и в които управлението се 
прави “по-отблизо”. Но това не е вярно. Удивително е за колко неща в теорията се 
счита, че трябва да са подчинени на властта, а и в най-добрия случай на практика им 
липсва власт или, да го кажем направо – колко много от заповедите не се изпълняват. 
Авторът с години се интересуваше и наблюдаваше този факт, не само в организациите, 
с които беше пряко свързан, но и в много други. Във всичките – армия, флот, 
университети, затвори, болници, корпорации, преобладават едни и същи обстоятелства 
– “мъртви” закони, правилници, правила, които никой няма смелостта да отхвърли, но 
на които и не се подчинява; хората се правят, че не забелязват неспазването им. 
(Barnard, Ch. The Theory of Authority, The Functions of the Executive. Harvard University 
Press, 1938. – In: M. Matesson, J. Ivancevich (eds.) Management Classics. BPI, Plano Texas, 
p. 212). 
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а.   той може да разбере и действително разбира съобщението; 
б.  във времето, когато избира своето решение той счита, че то не 

противоречи на целите на организацията; 
в. във времето, когато избира своето решение той смята, че решението е 

съвместимо с неговите лични интереси; 
г.   умствено и физически той е в състояние да изпълни заповедта.31 

Така той формулира своето разбиране за властта в организацията – „теорията 
за споделянето на властта”. На безпрекословното подчинение и сляпо 
изпълнение на заповедите, идващи от класическата школа, той противопоставя 
разбирането, че реализацията на една заповед зависи от това как я възприема 
изпълнителят: 

Ако човекът, към когото е изпратено едно ръководно съобщение, го 
приеме, то за този човек се потвърждава или изгражда власт. Той приема 
съобщението като основа за действията си. Ако не се подчини на 
съобщението, той отхвърля властта. Следователно, при такава 
дефиниция, решението дали една заповед отразява власт или не, зависи от 
получателя на съобщението, а не от “лицето на власт”, което издава 
заповедта.32 

Дали неприемането, отхвърлянето на заповедите, тогава, не би довело 
предприятието до блокиране на работата му? Според Ч. Барнърд съществува 
„зона на безразличие”, в която заповедите са приемливи за изпълнителите без 
по-нататъшно оспорване на властта. Нещо повече:  

„…интересите на човека, който съдейства на организацията, водят до 
упражняване на влияние върху тематиката на заповедта (к.м. – А.С.) 
или върху неговата нагласа и по този начин поддържат определена 
стабилност на тази “зона на безразличие”.33 

Така, големият проблем на класическата школа с твърдата йерархия и високата 
централизация на управлението започва да се „разтваря”. Честър Барнард е 
основоположникът на тази трактовка на властта. В по-късните теоретични  
разработки за властта никой повече не се връща към твърдото й, 
безпрекословно прилагане и високата централизация. 

Вместо категоричното разбиране на класическата школа за разделение на 
труда между управляващи и управлявани, Ч. Барнърд изказва разбирането, че 
предприятията са реални системи за съвместна работа34 (между управлявани и 
управляващи – А.С.). Според него хората работят заедно, за да постигат 
личните си цели, да направят онова, което не биха могли да направят, ако 

                                                           
31 Barnard, Ch. The Theory of Authority, … 
32 Пак там. 
33 Barnard, Ch. The Theory of Authority, … 
34 Barnard, Ch. Functions of the Executive. Harvard University Press, 1962, Ch. VI. 
Definition of the Formal Organization. 
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работят сами. В по-ново време Андрю Гроув35 ясно написа „Управлението е 
екипна игра”. 

Барнърд подчертава, че съвместната работа ще бъде постигната  съзнателно: 
„… една организация може да се дефинира като система от съзнателно 
координирани действия на хората”.36 Съзнателната координация е 
специфична характеристика на организацията и нейното управление, които 
възниква заради изпълнението му. Това разбиране натоварва и ангажира 
управляващия състав много повече, в сравнение с преди. За пръв път Ч. 
Барнърд посочва активната роля на хората-изпълнители в организацията, като 
особено акцентира на желанието им да сътрудничат помежду си и да работят 
за общата цел. От тази позиция, според него, елементите на организацията са 
три: комуникации между членовете на предприятието, желание да се служи 
и съвместна цел.37 Работата на ръководителя, тогава, е да поддържа 
функционирането на организацията като създава и поддържа системата от 
комуникации; като създава сигурност и желание да се служи на организацията; 
като формулира общата цел на организацията.38 

Своеобразното „омекотяване” в разбирането за властта може да бъде полезно, 
до колкото относителната свобода на изпълнителите и в управляващата, и в 
управляваната сфера дава възможност с повече лекота да се „сканира” средата, 
т.е. да се набират отделни, откъслечни сведения за конкуренцията и 
потребителите. Впрочем, Ч. Барнърд, също както класиците, е напълно зает с 
вътрешния строеж и живот на организацията. Това, разбира се, пречи, 
ограничава при опит да се изследва поведението на организацията в среда й. 
Все пак относителната лекота в общуването с потребителите е ценен източник 
на бизнес информация за предприятието, ако би имало кой впоследствие да 
„сглоби мозайката” от откъслечните сведения. 

С тези свои виждания за предприятието, за властта и за функциите на 
ръководителя Барнърд е първият, който акцентира на социалната му 
характеристика. По-късно тази постановка многократно е била разработвана от 
представители на различни школи и науки, но и никой вече не се връща към 
класическия механицизъм.  

Стъпки към предприятието като социална организация 

Няколко години след Барнърд, през 1946 г. Питър Дракър публикува книгата 

                                                           
35 Бившият изпълнителен ръководител на корпорацията „Интел”; Гроув, Э. С. Высоко 
эффективный менеджмент. Филинъ., М., 1996. 
36 Barnard, Ch. Functions of the Executive, …, с. 72 
37 Barnard, Ch. Functions of the Executive, …, с. 82; на друго място в същата книга той 
изрично посочва, че се абстрахира от физическата (техника, технология, материали, 
готова продукция) и биологичната (хората като биологични организми) природа на 
предприятието, за да се съсредоточи върху социалната му страна. 
38 Barnard, Ch. Functions of the Executive, …, р. 217. 
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си „Концепция за предприятието”.39 Лайтмотивът на книгата, а и на по-
късните му разработки, е изразен така:  

„… есенцията на корпорацията е, че е социална, т.е. човешка 
организация”.40 

По-нататък той продължава: 

… както в армията или както в други социални институции, нещата, 
които са от действително значение, не са отделните членове, а 
взаимовръзките на разпореждане и отговорност между тях. Ако вземем в 
заем една метафора …, една институция е като музика; тя не се състои 
от отделни звуци, а от взаимовръзките между тях.41 

Разбира се, П. Дракър нито за момент не забравя материалната и техническата 
част от предприятието, но я смята само за основа, която сама по себе си не 
може да постигне целта (заданието) и върху която се гради човешката дейност, 
съвместните усилия на членовете на персонала: 

„… именно  организацията, т.е. надграждането на човешка работа върху 
материалните ресурси в съответствие с определена концепция, е това, 
което определя социалната структура и икономическата функция на 
стопанското предприятие.”42 

След това той се обръща към един необсъждан до момента въпрос – за 
оцеляването и успешното функциониране на предприятието. Според него, като 
всяко човешко дело, организацията може да се окаже нетрайна и слабо 
приспособима към средата си, ако не е на лице солидно и стабилно лидерство. 
(фиг. 6). Само то обаче не е достатъчно, ако не са на лице още базова политика 
и обективни критерии за ръководство и за вземане на решения.43  

В идеите на П. Дракър лидерството не замества йерархията. Напротив, лидерът 
е човек на ръководна длъжност, който добре познава правилата за изграждане 
и поддържане на организацията. Той трябва да е способен да прилага 
принципите на организацията спрямо хората, с които работи. Нещо повече: 
„Ако една организация не е в състояние да създаде свое собствено лидерство, 

                                                           
39 Оригиналното наименование е “The Concept of the Corporation”, като авторът 
обяснява, че за него корпорация е предприятието, в което са привлечени много хора, за 
да работят като едно цяло за обща цел и които обикновено се притежава от няколко 
собственици, вж. с. 4. 
40 Drucker, P. The Concept of the Corporation, 1946, ch. 2 The corporation as human effort, 
p. 21. 
41 Drucker, P. The Concept of the Corporation, …, р.  25-26. 
42 Drucker, P. The Concept of the Corporation, …, р. 25 и пише още: „Масовото 
производство не се основава на монтажни линии, на конвейерни ленти или на каквито и 
да било технически приспособления, а на съзнателен, целенасочен и планиран ред от 
връзки между човек и човек, между човек и механичен процес”. 
43 Drucker, P. The Concept of the Corporation, …, р. 26. 
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тя не може да оцелее”.44 

Фигура 6 
Основни елементи на предприятието по П. Дракър 

 

лидерство 
 
 
 
„базова политика”     „мерило” за 
принципи и правила     резултатите 
       и решенията 
 
 
 

формална власт 
и йерархия 

  
 

 „Базовата политика” в разбиранията на П. Дракър е „съвкупност от основни 
принципи и правила за поведение, които ограничават и насочват действията 
и поведението на индивидите”.45 Необходимостта от правила и процедури е 
широко застъпена и описана още в класическата управленска школа, а също 
много внимание му отделя социологът Макс Вебер. Тук този въпрос е 
доразвит от прагматичния емпирик П. Дракър. Той обобщава дори по-мащабно 
от предшествениците си: 

„Предприятието, както и всяка институция, трябва да има своя 
конституция, която ясно определя властта и отговорността както за 
изграждането на политиката, така и за нейното изпълнение”.46 

В това негово разбиране за оцеляването на предприятието за първи път се 
споменава за адаптация към променящата се външна среда.47 В контекста на 
целите на тази студия се проправя път към изследване на взаимодействието с 
конкуренти и потребители. 

Третото важно свойство, което трябва да притежава организацията според П. 
Дракър, са обективните критерии за ръководство и за вземане на решения. Той 
свързва критериите с ефикасната работа на предприятието: 

„Предназначението на корпорацията е да бъде икономически ефикасна: 
следователно тя трябва да бъде измервана с мерилото на ефикасността, 

                                                           
44 Drucker, P. The Concept of the Corporation, …, р. 31. 
45 Drucker, P. The Concept of the Corporation, …, р. 36. 
46 Drucker, P. The Concept of the Corporation, …, р. 37. 
47 „Предприятието се нуждае, следователно, на първо място от средства, за да направи 
разграничение между промени в икономическата среда, които са фундаментални за нея 
и към които базовата политика трябва да се приспособи,и такива промени, които са 
просто преходни явления и трябва да бъдат уредени навреме и по целесъобразен 
начин”. Drucker, P. The Concept of the Corporation, …, р. 37. 
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което значи обективно, безлично и независимо от емоции и желания”.48 

В по-късните си книги П. Дракър разработва въпроса за различията между 
„ефикасност” и „ефективност” и че фирмата има цели както по единия, така и 
по другия критерий, а това налага на ръководството й да балансира между 
двата критерия.  

За тази разработка е напълно достатъчно, че през 40-те години е представена 
една нова концепция за предприятието, която проправя пътя на социалното 
разбиране за организацията. 

Поведенски аспекти в разбирането за предприятието 

Все по това време (1947 г.) Хърбърт Саймън публикува своето 
„Административно поведение”. Акцентът в тази книга са управленските 
решения, които се отнасят за вътрешния живот на фирмата. Тематиката й 
рязко контрастира с разработеното към момента в икономическата теория:49 в 
пълната си сила е парадигмата “структура – поведение – резултати”,50 според 
която поведението на фирмите и резултатите от работата им произтичат пряко 
от характеристиките на структурата на отрасъла. В разбиранията на Бейн, 
Мейсън и др. структурата на отрасъла определя поведението на фирмите по 
въпроси като политики и практики по ценообразуването, тайна и явна 
координация и сътрудничество между фирмите, ангажиране с изследователски 
и внедрителски дейности, рекламни стратегии, продуктови стратегии, 
инвестиции в производствени съоръжения и т.н.51 

На това виждане Х. Саймън противопоставя централната тематика в 
управленската наука – процеса на вземане на решения вътре във фирмата – по 
въпроси, засягащи както нейния вътрешен живот, така и действията й в 
средата. В неговите разбирания „Организацията е модел на комуникациите и 
връзките в група от хора, вкл. процесите по вземане и осъществяване на 

                                                           
48 Drucker, P. The Concept of the Corporation, …, р. 39. 
49 „Централният въпрос на микроикономиката е конкурентната система. В рамките на 
конкурентния модел съществува една хипотетична конструкция, наречена фирма. Тази 
конструкция се състои от един единствен критерий за вземане на решения и от 
способността да се набира информация на „външния свят”, наречен пазар. 
Информацията, получена от пазара, кара фирмата да приложи своя критерий за вземане 
на решения и тогава да работи за разпределение на ресурсите и за производство на 
„изхода”. Пазарната информация определя поведението на т. нар. фирма (к.м. – 
А.С.). Нито един от проблемите на реалните фирми не може да намери място в тази 
специална конструкция. Не съществуват нито организационни проблеми, нито пък има 
място за анализ на вътрешния процес на вземане на решения. В действителност, цялото 
емпирично съдържание на този нео-класически модел лежи в описанието на средата, в 
която фирмата трябва да работи”. (Cyert, R. M., Ch. L. Hendrick. Theory of the Firm: Past, 
Present, and Future, An Interpretation. – Journal of Economic Literature, 1973). 
50 В англоезичната литература – “structure – conduct – performance”. 
51 Въпросът е разгледан по подробно в. Станчева, А.  и др. Конкурентно поведение на 
фирмата, … 
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решения”.52 

Предприятието, тогава, може да бъде представено чрез неговите пет основни 
елемента: власт, критерий за ефикасност, съвети и информация, лоялност към 
организацията, обучение на персонала – свързани „всеки с всеки” и всички те 
свързани с централния въпрос – управленските решения (фиг. 7). 

Фигура 7 
Основни елементи на предприятието по Х. Саймън53 

 

власт 
 
 
 
критерий за         съвети и 
ефикасност        
 информация 
    

управленски  решения 
 
 
 
 
 
 
    лоялност към       обучение на 
 организацията      персонала 
 

  
 
В тази своя книга Х. Саймън за първи път поставя въпроса за рационалността 
при вземане на решения или, по-скоро оспорва тезата за рационалността. Той 
последователно доказва, че: 

• човек не разполага с пълната информация за възможните варианти на 
решението; 

• не е сигурно, че човекът (ръководителят) се е сетил за всички възможни 
варианти; 

• човек не разполага с пълната информация за последиците от всяко взето 
решение или пък набирането на пълната информация може да  отнеме 
много време или да е твърде скъпо за възможностите на фирмата; 

• човек може да не разполага с необходимата му информация навреме или 
нейното набиране в кратък срок да е прекалено скъпо; 

• дори и да разполага с пълна информация, човек не разполага с такива 

                                                           
52 Simon, H. A. Administrative Behavior. The Free Press, 4th ed., 1997, р. 19. 
53 Simon, H. A. Administrative Behavior. … 
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умствени възможности, щото да я обработи в срок; 

• всеки човек има свои ценности, убеждения, нагласи, които го тласкат към 
определени предпочитания при избора на всяко решение; 

• за всички ръководители е в сила интуицията като фактор при вземане на 
решенията, но тя ще ги доведе до различни решения, според предишния 
опит, който има всеки един от тях. 

Така Х. Саймън за първи път представя разбирането си за „ограничената 
рационалност” при вземането на решения. Тя не означава, че някой би взимал 
решенията си ирационално или от чист алтруизъм. По-скоро, рационалността 
на човека, който взема решението, е ограничена от непълната информация, 
недостигащото време и от невъзможността да обмисли всички алтернативи и 
последици от решението. В рамките на наличната информация, в краткото 
време, с което разполага, в кръга на алтернативи, измежду които избира, 
човек, разбира се, ще бъде разумен и рационален, ще търси приемливо, 
удовлетворяващо решение при съществуващите ограничения. 

„В действителната практика на организациите никой не се опитва да 
намери оптимално решение за целия проблем. Вместо това, 
специализирани членове на организацията или нейни подразделения вземат 
специфични решения, или групи от решения, в рамките на целия комплекс. 
При вземането на тези специфични решения специализираните 
подразделения не разрешават целия проблем, а намират 
“удовлетворяващи” решения за един или няколко под-проблема, при което 
част от ефектите на решенията по тези елементи на системата се 
включват в дефиницията за “удовлетворяващо” (к.м. – А.С.).54 

По-късно, в друга своя книга – „Организациите”, Х. Саймън потвърждава и 
описва подробно това свое разбиране: 

„В по-голямата част от случаи на вземане на решение, независимо дали 
индивидуално или в организация, хората се стремят да намерят и изберат 
удовлетворяващи алтернативи; само в отделни случаи те се стремят да 
намерят и изберат оптимални алтернативи.”55 

                                                           
54 Simon, H.A. Administrative Behavior, …; Simon, H. A. On the concept of Organizational 
Goal, Administrative Science Quarterly, 1964, N 1; Simon, H. A behavioral model or rational 
choice. – Quarterly journal of economics, 1955, N 1; Simon, H. Organization man: Rational 
or Self-actualizing. – Public Administration Review, 1973, N 4; Simon, H. A. Organizations 
and markets. – Journal of Economic perspectives, 1991, N 2. 
55 March, J. G., H. A. Simon. Organizations, 2nd ed., Blackwell, 1993, p. 162. 
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Това виждане56 показва недвусмислено, че при една и съща ситуация в средата 
ръководствата на конкурентните фирми ще разполагат с различна 
информация, ще я оценят по различен начин и ще изберат различни решения 
за поведението си. Рядко ще бъде търсен оптимум – по-скоро ръководствата на 
конкурентите ще търсят приемливи решения, които могат да бъдат изпълнени 
и носят удовлетворяващ резултат. Значението на постановката, от гледна точка 
на целите на тази студия, е огромно с голямото и пъстро разнообразие от 
ситуации и конкурентни ходове, които предполага.  

По-късно Саймън развива и въпроса за целта на организацията, атакувайки 
традиционното микроикономическо разбиране, че целта, преследвана от нея, 
по същината си е синоним на максимизацията на печалбата. Най-напред, той 
поставя под въпрос разглеждането на фирмата и нейния собственик като едно 
и също нещо:  

“В класическата икономическа теория, не се прави разлика между 
организацията и отделния предприемач, а целта на организацията – 
целта на фирмата – е просто идентична с целта на действителния или 
хипотетичния предприемач .... Когато се интересуваме от вътрешната 
структура на организацията, обаче, проблемът не може да се избегне.”57 

Саймън е един от първите автори, който посочва ясно, че има различия между 
целите на фирмата и целите на собствениците, на мениджърите и на персонала 
във фирмата. Оттук възникват серия въпроси, които той поставя за 
разглеждане: Как работниците на фирмата биват мотивирани да работят за 
максимизиране на печалбата на фирмата? В печалбата има ли нещо и за 
персонала? Как функциите на полезността за персонала се съвместяват с 
функцията на полезността за фирмата? Във функцията на полезността за 
работника работата обикновено се възприема като негативна, а почивките 
(включително безделието и бавната, отпусната работа) имат положителен 
знак?58 Тези и други подобни разсъждения довеждат Х. Саймън до 
революционната за тогава, а и сега, теза, че при избора на цели възникват 
конфликти, както възникват и при реализацията на избраните цели, и че ”има 
малко общи неща между целите на няколко различни части на една голяма 

                                                           
56 По-късно Ръсел Акоф потвърждава и доразвива постановката за „ограничената 
рационалност” при вземане на решения като обобщава три подхода за вземане на 
решения: 
а. търсене на удовлетворяващо решение – това и според него е най-често прилаганият 
подход;  
б. търсене на оптимално решение – за явленията, които не могат да бъдат описани чрез 
математически модели отново се прибягва до удовлетворяващи решения;  
в. търсене на начин да се премахне източникът на проблема – преструктуриране на 
системата;  
Ackoff, R. The Art and Science of Mess Management. – In: Mabey, Ch. and Bill Mayon-
White (eds.) Managing Change. The Open University, 1993, р. 47-49. 
57 Simon, H. A. Administrative Behavior, …; Simon, H. A. On the concept of Organizational 
Goal. – Administrative Science Quarterly, 1964, N 1. 
58 Simon, H. A. Organizations and markets. – Journal of Economic perspectives, 1991, N 2. 
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организация и формирането на подцели, а конфликтите по целите са видими 
и значими характеристики на живота в организацията”.59 

Все във връзка с това, като търси съчетание между икономика и психология, 
по-специално, с ключовото разбиране за мотивацията и нейното 
удовлетворение, той стига до извода, че целта на фирмата най-вероятно няма 
да бъде да максимизира печалбата, а да постигне дадено удовлетворяващо 
ниво на печалба, на пазарен дял, на продажби. Според него “Фирмите по-
скоро биха се опитали да “удовлетворяват” а не да максимизират”.   

Дотук всички теории признават един основен свързващ процес в 
предприятието – координацията. Благодарение на разработката на Ч. Барнърд 
се откроява втори свързващ процес – комуникациите. Х. Саймън добавя трети 
особено важен процес – вземането на решения. 

Тези разработки проправят пътя на поведенската теория за фирмата, 
разработена от Р. Сайърт и Дж. Марч. Според тяхното разбиране фирмата е 
коалиция от групи, чиито интереси много често са различни и дори си 
противоречат. Такива групи с различаващи се и дори противоположни 
интереси обикновено са мениджърите и собствениците (акционери, 
собственици на дялове), но освен тях също работниците, потребителите, 
доставчиците, финансовите институции – всяка група със своя специфична 
съвкупност от цели и интереси. За разлика от класическата школа с нейното 
„безпроблемно” функциониране на предприятието, тук конфликтите между 
интересите на отделните групи са нещо естествено.  

Следователно, целта на фирмата ще бъде компромис между различните и дори 
противоречащи си цели на отделните групи, между максимизирането на 
печалбата и разходите на ръководния й състав, между минимизирането на 
разходите и степента на нарастване на работните заплати и т.н. Нейните цели 
ще бъдат определени от висшето ръководство, представени с обичайните 
показатели за производство, продажби, печалба и пазарен дял. Същественото е 
как се е стигнало до тях: 

 “...  те ще бъдат оформени и модифицирани чрез разговори, спорове и 
съгласуване между звената на фирмата, като всяка група ще се стреми 
да постигне максималното по своите цели. Висшето ръководство ще се 
опита да помири конфликтните интереси и ще се опитва да удовлетвори 
колкото е възможно повече от тези специфични цели. Така фирмата се 
превръща от максимизираща в удовлетворяваща (к.м. – А.С.) организация 
и това поведение е напълно рационално при съществуващия вътрешен и 
външен натиск върху нея.”60 

Авторите стигат до извода, че фирмата има не една, а няколко цели: по 

                                                           
59 Simon, H. A. On the concept of Organizational Goal, ... 
60 Lee, C. H. Corporate behaviour in theory and history I: The evolution of theory. – Business 
History, 1990, N 2. 
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печалбата, по продажбите, по пазарния цял, по запасите и по производството.61 
Това й дава възможност при вземането на решение за работа да търси не една 
оптимална алтернатива (максимизация на печалбата), а да се стреми да 
постигне рационалност по отделните цели, в различни периоди и така да се 
постигне интегрираност в рамките на цялата фирма. Това е начин една 
организация да избегне несигурността или неяснотата, идваща от външната 
среда. 

Така авторите стигат до тематиката за взаимодействието на фирмата със 
средата. На разбирането на икономистите, че пазарът диктува поведението на 
предприятието Р. Сайърт и Дж. Марч противопоставят своето разбиране, че 
предприятието ще се опита да контролира средата си: 

„Класическите модели за олигопола приемат, че фирмите правят 
предвиждания за поведението на своята среда, особено на тези нейни 
части, в които се намират конкурентите, доставчиците и др. под. ... 
Нашите изследвания, обаче, ни водят до становището, че фирмите ще се 
опитат да оформят средата и постигнат споразумения, така че да 
елиминират несигурността. Вместо да третират средата като външна 
даденост и да се опитват да я прогнозират, те ще търсят начини да я 
контролират.62 

Още в 60-те години на ХХ в. закономерно се заражда въпросът за активното 
поведение на фирмата спрямо средата й. Р. Сайърт и Дж. Марч считат, че 
стремежът да се контролира средата необходимо се допълва от адаптация чрез 
учене, набиране на опит от организацията. Така, към координацията, 
комуникациите и решенията се добавя четвъртият процес – адаптацията на 
фирмата към средата. Поведенската теория за фирмата също не се занимава 
специално с взаимодействията на организацията с външната среда. Тя 
възниква като своеобразен антипод на икономическата теория, която 
господства по това време – че цялото поведение на фирмата зависи от външни 
фактори. Както е известно, тази теория и ограниченият рационализъм при 
вземането на решения лежат в основата на почти всяка по-нататъшна 
разработка. 

Предприятието като социална система 

Достигнатото от управленската теория, повлияно от развитието на 
социологията на организациите (по-специално Парсънс63, Гулднер, Селзник), 
създават условията, да се разработят серия от модели за вътрешния строеж на 
предприятието, които винаги имат предвид  взаимодействието му със средата. 

                                                           
61 Cyert, R. M., J. G. March. A Behavioral Theory of the Firm, 2nd ed., Blackwell Publishing, 
1992, p. 165. 
62 Cyert, R. M., J. G. March. A Behavioral Theory of the Firm, ... p. 168. 
63 Parsons, T. Suggestions for a Sociological Approach to the Theory of Organizations. – 
Administrative Science Quarterly, 1956, N 1. 
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Класическият вече “диамант на Ливит” за организациите (фиг. 8), е повлиян 
също и от теорията на системите, и от ситуационния подход в управлението.  

Основните негови елементи са цели, хора, структура и технология. Целите на 
организацията, както беше посочено в поведенската теория за фирмата на 
Сайърт и Марч, са множество64 и са постигнати като компромис 
(споразумение) между групите с различни интереси. Фирмата има цели както 
по поддържането на текущата си дейност, така и по своята адаптация към 
средата. Социалната структура е хетерогенна, изградена от групи с различни 
интереси. Тя съдържа още нормите на поведение, ценностите и според Гибънс, 
Р. Скот и др. – и формалната структура.65 Хората са целият състав на 
предприятието с техните ценности, интереси, нагласи. Те „населяват” 
формалните и изграждат неформалните групи. Различията в интересите на 
отделните индивиди и групи са нещо естествено. Под технология в модела се 
разбира цялата съвкупност от производствени съоръжения и процеси. 

Фигура 8 
„Диамантът” на Х. Ливит 

     среда 
  
  Организация 
      социална 
      структура     
           
   цели        технология  
 
  
 
      участници 
         Култура 
 

  
Източник: Scott, W. R. Organizations: Rational, Natural and Open System, …, р. 18 

(моделът е бил публикуван през 1965 г.). 
 

Така организацията е системата от взаимно свързани елементи за постигането 
на избраните цели. В тезата на Т. Ливит елементите на организацията взаимно 
си влияят и поддържат хомеостазиса на системата. Всеки елемент обаче има 
своя автономност. Влиянието им не се свежда до едностранна причинно-
следствена връзка, а е характерна вариантност. Благодарение на това, 
изменението на целите например няма напълно и едновременно да промени 
всички елементи, а на първо място ще засегне формалната организация, в 
последствие – останалите елементи. 

                                                           
64 Приблизително по същото време Питър Дракър много ясно показа, че организациите 
имат не една, а няколко цели в ключови области като Пазарна позиция, Иновации, 
Производителност, Физически и финансови ресурси, Рентабилност, Резултати от 
работата на мениджърите и развитие на мениджърите и др. Drucker, P. The Practice of 
Management. Heinemann Professional Publishing, 1989, р. 60. 
65 Scott, W. R. Organizations: Rational, Natural and Open System. Englewood Cliffs, NJ, 
Prentice Hall, 1992, р. 26. 
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Организацията развива своя култура – четирите й елемента могат да 
взаимодействат само в рамките на определени културни норми и ценности. 
Това е един от първите модели за нея като социална система. Тя работи в 
своята среда, но Х. Ливит не се е занимавал специално с този въпрос. 

За това изследване развитието на този модел е от особена важност поради две 
причини:  

От една страна, моделът представя основните елементи на предприятието 
(организацията) и взаимовръзките между тях. Всеки следващ модел се гради в 
една или друга степен на „диаманта” на Х. Ливит. Всеки следващ модел 
представя свое виждане или вариации на елементите на предприятието 
(организацията), които вече не са непременно само четири, като всеки следващ 
модел е представен в системен вид.  

От друга страна, това е един от първите модели, които отчитат 
взаимодействието между организацията и средата. Всеки следващ модел не 
просто взема предвид взаимодействието на фирмата със средата, а в една или 
друга степен търси спецификата на това взаимодействие.  

Все пак, този модел не е разработван специално заради взаимодействията на 
организацията със средата, нито взаимодействията на една организация с 
другите. През 60-те и особено през 70-те години на миналия век, след 
разработките на Е. Трист и Ф. Емери, на П. Лоурънс и Дж. Лорш, на Р. Дънкан 
и др., след появата на първите публикации по стратегически мениджмънт на Р. 
Румелт и И. Ансоф, става необходимо да се изследва взаимодействието на 
организациите със средата.66 Важното за нас в тази разработка е разбирането 
за активно поведение на фирмата в конкуренцията, която очевидно не само 
понася атаките на конкурентите си в продуктова, маркетингова, иновационна, 
инвестиционна и други области, но и реагира или сама изпреварва конкурента. 

Организационно проектиране 

Дълго време е била валидна тезата, че организациите са като естествените 
системи и постепенно еволюират в своя живот. Все пак не всички организации 
са такива. Предприятията се изграждат напълно съзнателно. През 70-те години 
се поставя въпросът за целенасоченото им проектиране. Това неминуемо 
поставя серия от въпроси за елементите, които подлежат на проектиране, за 
начините на свързването между тях в съответствие с основните процеси, които 
протичат в предприятието. Джей Гълбрайт разработва своя модел, тип 
„звезда”, за да покаже именно основните компоненти и връзки в системата.67 В 
съвременния си вариант той отчита също връзката на елементите на системата 
със стратегията (фиг. 9). 

                                                           
66 Miles, R., Ch. Snow, J. Pfeffer. Organization – environment: Concepts and issues. – 
Industrial relations, 1974, N 3. 
67 Galbraith, J. Designing Complex Organizations. Addison Wesley, Reading, Mass., 1973; 
Galbraith, J. Organization Design. Addison Wesley, Reading, Mass., 1977. 
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Фигура 9 
„Звездата” на Дж. Гълбрайт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Източник: Kates, A., J. R. Galbraith. Designing Your Organization, Jossey-Bass, 2007, р. 3. 
 

Както авторът посочва, моделът е „лесен”, доколкото има ограничен брой 
елементи и ясни причинно-следствени връзки между тях. Ключовият замисъл 
на модела е във взаимните връзки между елементите му. А всички елементи 
трябва да работят в подкрепа на стратегията на предприятието.68 Така те 
създават неговата стабилност и устойчивост. В същото време тяхната 
свързаност трябва да разрешава гъвкавост и възможност за промяна ако, по 
една или друга причина, бъде променена стратегията на предприятието. 

Авторите разглеждат проектирането на предприятието като процес на вземане 
на решения, който има серия от стъпки и на всяка стъпка трябва да се избере 
подходящият вид на всеки елемент, за да може добре за се свърже с 
останалите. 

В случая стратегията се разглежда като дадена – тя трябва да е била избрана 
от ръководството, за да се пристъпи към проектирането на предприятието. 
„Една стратегия съдържа съвкупност от способности и възможности, в 
които предприятието трябва да превъзхожда другите, за да може да 

                                                           
68 Kates, A., J. R. Galbraith. Designing Your Organization, ..., р. 3. 
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постигне своите стратегически цели”.69 За авторите способностите и 
възможностите, които ще отличават предприятието от другите и ще му 
помагат да осъществи стратегията си, служат като критерии за избор и 
свързване на останалите елементи. 

Хората като елемент на модела са включени чрез своите знания, умения и 
практики. Това налага да се вземе предвид кадровата политика на 
предприятието – правилата по набор, подбор, обучение и развитие на хората. 
Тяхната начална подготовка и по-нататъшно развитие трябва да са добре 
приспособени към изискванията, поставяни от стратегията на предприятието. 

Структурата също е много „натоварен” елемент – имат се предвид, 
всъщност, серия от структури в предприятието – продуктова, географска – на 
разположението на централата и отделенията на предприятието, както и 
географските региони, в които се разпространяват неговите продукти,  на 
персонала, на потребителите, на управлението. 

Процесите са свързаните разнообразни дейности в предприятието – това са 
разнообразните процеси по функционирането му – снабдяване, производство, 
продажби; процеси по развитието му – разработване на нови продукти, 
инвестиции, промени; процесът на управление с неговите функции – 
планиране, организиране, работа с хората, контрол и др. 

Възнагражденията трябва да мотивират хората за реализация на избраната 
стратегия и поддържат това тяхно поведение. За да могат възнагражденията да 
изиграят тази своя роля, трябва да бъде разработена система за 
възнаграждаване, която да съдържа правилата и показателите за измерване на 
труда и за определяне на индивидуалните възнаграждения (заплати, бонуси и 
удръжки, система за повишения и др.) 

Организационната култура не е специално обсъждана в този модел, тъй като 
това е модел за проектиране на предприятието, а ръководството му не може 
директно да проектира културата. 

Така за първи път в управленската теория се появява един цялостен, 
холистичен модел, който описва и управлявани, и управленски процеси, 
специално разработва взаимовръзките между тях и взаимовръзките на 
предприятието със средата. Управленските процеси са отчетени в тяхната 
пълнота като процеси по поддържане на функционирането и работа в посока 
на растежа и развитието на предприятието. 

Този модел съдържа не просто споменаване за взаимовръзката на 
предприятието със средата, но и самата стратегия, която е била избрана след 
анализ на средата. При това средата е включена в модела на предприятието не 
просто като едно неясно цяло – напротив, открояват се важни фактори като 
клиентите, доставчиците. 
                                                           
69 Kates, A., J. R. Galbraith. Designing Your Organization, ..., р. 3. 
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За нашата разработка този модел е от важно значение поради факта, че прави 
основателна серия от изследователски въпроси: 

• какви конкурентни умения трябва притежава фирмата, за да се състезава 
успешно; 

• какъв следва да бъде обхватът от конкурентни ходове на едно предприятие 
– като тематика и като времеви хоризонт;  

• какви ограничения налагат конкурентите пред ходовете на едно 
предприятие; 

• какви ограничения налагат институциите пред конкурентните ходове на 
едно предприятие 

• как се вземат решенията за конкретни конкурентни ходове; 

• как се реализират замислените ходове. 

Друг важен момент, който взема началото си от този модел, за да се развие в 
последствие, е съзнателното и целенасочено формиране на съвкупност от 
способности на предприятието в конкурентната надпревара. През годините 
способностите на предприятието, наричани по различен начин, бяха 
изследвани от различни аспекти и бяха „положени” в основата на разбирането 
за конкурентните предимства на предприятието.70 

В края на 70-те години консултантите от Мак Кинзи доразвиват модела на 
Гълбрайт, за да включат в него и организационната култура, при това като 
централен елемент на модела, по който трябва да се равняват всички останали 
елементи на предприятието (фиг. 10). 

Стратегията, структурата и системите са „твърдите” елементи, за които се 
смята, че могат да бъдат дефинирани относително по-лесно. Останалите 
четири елемента опират до възможностите на хората и са значително по-силно 
повлияни от фирмената култура. Тяхното еднозначно описване е сравнително 
по-трудно и не така еднозначно.  

Моделът 7 С предполага взаимно свързване и приспособеност на елементите 
на предприятието един към друг. Ако не са на лице такива взаимни връзки и 
приспособяване то има нужда от ново подреждане на елементите, така че да се 
постигне баланс, а оттук – ефективност в работата на предприятието. Именно 
                                                           
70 Prahalad, C. K., G. Hamel. The Core Competence of the Corporation. Harvard Business 
Review, 1990, 3; Hitt, M. A, R. Duane Ireland. Corporate Distinctive Competence, Strategy, 
Industry and Performance. – Strategic Management Journal, 1985, N 3; McGrath, R.G. et al. 
Understanding Organizational Competence. University of Pennsylvania, Wharton Business 
school, 1993; Hodgson, G. M. Evolutionary and competence-based theories of the firm. – 
Journal of Economic Studies, 1998, N 1. 
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в това е диагностичната сила на модела 7 С. 

Моделите на Х. Ливит, на Дж. Гълбрайт и на МакКинзи вече (60-те и 70-те 
години) са явни холистични модели, описващи предприятието в неговата 
цялост. Те вече „задължават” всеки следващ автор да търси цялостна картина 
на фирмата. 

Фигура 10 
Моделът 7 С 

 

       структура 
 
 
 
 
 
  стратегия          системи  
 
 
 
      споделени  
       ценности 
          и цели 
 
 
 
 способности        стил 
 
  
 
 
 
       служители 
 
  

Източник: Waterman, R.H. Jr., T. J. Peters, J. R. Philips. Structure Is Not Organization. – 
Business Horizons, 1980, N 3. 

 

Стратегически избор 

Все по това време Дж. Чайлд, като надстроява над вече достигнатото, 
разработва въпроса за стратегическия избор. Този въпрос се споменава и в 
публикациите на Х. Саймън, и у Дж. Гълбрайт, и др. но Дж. Чайлд го поставя 
на специално разглеждане, по времето когато в икономическата теория все 
още е в силата си тезата “структура – поведение – резултати”, според която 
поведението на фирмата изцяло се предопределя от пазара. Като „слиза на 
едно системно ниво по-ниско”, той посочва, че решенията по стратегическия 
избор се вземат дори не от цялото ръководство на предприятието, а от 
доминиращата коалиция в него (вж фиг. 11). 
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Фигура 11 
Джон Чайлд – стратегически избор 
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“... това е процес, чийто първи етап е оценка от членовете на коалицията 
за положението на тяхната организация – какви очаквания са били 
показани от онези, които осигуряват ресурсите на организацията, като 
например акционерите на фирмата, каква е тенденцията на събитията в 
средата, какви са актуалните резултати от дейността на 
организацията, доколко настоящата вътрешна конфигурация 
съответства на условията и т.н. Собственият начин на мислене 
(идеология) на участниците в коалицията до известна степен “оцветява” 
тази оценка. Изборът на цели за организацията следва от тази оценка и 
се отразява в стратегическото действие на организацията, за което е 
взето решение”.71 

На разбирането на икономистите за предопределеност в работата на 
предприятието Чайлд противопоставя стратегически избор в две области – 
избор спрямо средата и избор за „вътрешните процеси”. В по-късна своя 
разработка той развива разбирането си с повече детайли: 72 

Изборът за „вътрешни процеси” обхваща структурата на управление с нейната 
йерархия, разпределение на властта и централизация/децентрализация; 
правилата и процедурите; системите за набиране на информация за вътрешния 
живот и средата; управленския контрол; системата от възнаграждения и други. 

Изборът на стратегия спрямо средата предполага не само избор на продуктова 
политика, но и на граници на предприятието, на подход за аутсорсинг, избор за 
участие в мрежи от предприятия и в стратегически сдружения (алианси). 

Така Джон Чайлд развива холизма на управленското виждане за 
предприятието през призмата на стратегическия избор. 

За нашето изследване това развитие е особено ценно с яснотата на тезата му за 
необходимостта от активна адаптация на предприятието към средата. Както 
се вижда, тя съществува като ясна теза още от 70-те години, но в българската 
практика на фирмите тя все още не е толкова изкристализирала. Активността в 
адаптацията предполага създаване и поддържане на свои конкурентни 
предимства и обмислена конкурентна стратегия. 

В българските предприятия в 80% от случите се поддържа стратегическата 
алтернатива „специализация”.73 Наред с това, а и с факта, че в нашата 
икономика преобладават малки и средни предприятия, води до положението, 
че те нямат и особено откроени конкурентни предимства. В цитираното 
предишно проучване, за да установим какво е мнението на респондентите, 
формулирахме серия от 25 възможни варианта на конкурентни предимства74, 

                                                           
71 Child, J. Organizational Structure, Environment and Performance: The Role of Strategic 
Choice, Sociology, 1972, N 6. 
72 Child, J. Organizations: Contemporary Principles and Practice. Blackwell Publ., 2005. 
73 Станчева, А. и др. Конкурентно поведение на фирмата,…, 2007. 
74 Станчева, А. и др. Конкурентно поведение на фирмата,…, 2007. 
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които те да класират по важност. Отговорите им слабо надхвърлят средната 
величина. Това показва, че според самите респонденти предимствата им не са 
особено значими (фиг. 12). 

Фигура 12 
Първите 10 конкурентни предимства в мненията на респондентите – според 

проучване, проведено през 2005 – 2006 г.75 
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Поради липсата на откроени конкурентни предимства и поради малкия им 
размер (вкл. потенциал) фирмите много по-често прибягват до имитации. 
Имитират се: предмет на дейност; продукти и услуги; цени; рекламни 
послания; правна форма; вътрешен строеж.76 От практиката на фирмите ясно 
проличава, че имитацията е значително по-лесна и по-евтина от реализацията 
на стратегическия избор. 

Тогава възниква сериозният изследователски въпрос за реалните условия в 
средата, при които фирмите биха се опитали да изградят свои конкурентни 
предимства, водещи ги към по-висока ефективност. 

„Съответствие” в организацията 

Тематиката за стратегическия избор, правен от доминиращата коалиция, 
поражда въпроса за предисторията и приемствеността в следващ „кръг” на 
стратегически избор. Сменящите се ръководители и доминиращи коалиции 
често предпочитат да загърбят предишното развитие на фирмата и да започнат 
„на чисто”. Това рядко е успешен подход, доколкото изградените по един 
модел структура на управление, система от знания и умения, контролна 
                                                           
75 Пак там; считаме, че нещата не са се променили съществено и до сега. 
76 Станчева, А. Конкурентно ли е поведението на имитация. Конф. „Авангардни научни 
инструменти в управлението”, Равда, 2008. 
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система, система на възнаграждение играят ролята на „котва”, която поддържа 
веднъж установеното равновесие.  

“Компаниите не успяват да забележат, че много от ключовите “следи” 
за техния бъдещ успех лежат в техните собствени организации и в 
осъществявания етап от тяхното развитие. Нещо повече, 
неспособността на ръководството да схване проблемите на развитието 
на собствената си организация могат да доведат до това, че 
организацията “замръзва” в достигнатия етап на развитие и, в крайна 
сметка, търпи поражение, въпреки съществуващите благоприятни 
пазарни възможности. 
Моята позиция ... е, че бъдещето на организацията се определя много по-
слабо от външни сили, в сравнение със собствената й история.” 77 

Тази е основата, заедно с вече разгледаните модели, върху която Д. Надлер и 
М. Тушмън изграждат своя „принципен модел на съответствието в 
организациите” (фиг. 13). 

„Вместо да описва определени явления или аспекти на организационния 
живот (такива като модел на мотивацията или модел на 
организационната структура), общият модел на организацията се опитва 
да предложи рамка на мисленето за организацията като цялостна 
система. Основното положение на модела е, че за да могат 
организациите да бъдат ефективни, техните части или компоненти 
трябва да бъдат логично структурирани и управлявани – те трябва да се 
доближат до състояние на съответствие (к.м. – А.С.).”78 

Както самите автори посочват, идеята за съответствието не е нова – тя лежи в 
основата на моделите на Х. Ливит, Дж. Гълбрайт, Питърс и Уотърмън от 
МакКинзи, Дж. Чайлд. Като я развиват по-нататък, Д. Надлер и М. Тушмън 
включват в явен вид връзката със средата и с историята на фирмата. 

Средата вече са не само доставчиците и клиентите, а „всички фактори, 
включително институции, групи, индивиди, събития и т.н., които са извън 
изследваната организацията, но имат потенциално влияние върху нея.”79 Тя е 
включена на входа на системата с два много съществени въпроса: Какви 
искания поставя средата към организацията? По какъв начин средата поставя 
ограничения върху действията на организацията? 

                                                           
77 Greiner, L. Evolution and revolution as organizations grow. Harvard Business Review, 
1972, N 4. 
78 Nadler, D., M. Tushman. A Model for Diagnosing Organizational Behavior. – 
Organizational Dynamics, 1980, N 2. 
79 Пак там. 
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Фигура 13 
Модел на съответствието на Надлер – Тушмън 
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Историята обхваща „модели на предишно поведение, дейност, и ефективност, 
които могат да въздействат на настоящото функциониране на 
организацията”.80 Особено важни нейни характеристики са: Какви са били 
основните етапи или фази в развитието на организацията? Какво е в момента 
въздействието на такива исторически фактори като стратегически решения, 
действия на ключовите ръководители, кризи и основни ценности и норми? 

Вътрешният строеж на организацията наподобява „диаманта на Х. Ливит”, 
като са разграничени формалната, неформалната организация и отделните 
хора. В явен вид е включена „бизнес-задачата” (стратегията на фирмата). 

Съответствието между два елемента е дефинирано като “степента, в която 
потребностите, изискванията, целите, намеренията, структурите на 
един компонент са съвместими и са в съгласие с потребностите, 
изискванията, целите, намеренията, структурите на друг компонент”.81 

Съответствието се търси както вътре в организацията (по принципа „всеки с 
всеки”), така и във връзката й със средата и с предишните й действия 
(историята). 

Тази цялостност на модела го прави важен за нашето изследване с 
доразвитието на вътрешния строеж спрямо Х. Ливит и с добавянето на явните 
връзки със средата и със собствената история на организацията. Картината на 
предприятието става още по-пълна. 

Стратегическо поведение за адаптация 

В контекста на развитието на тезата за стратегическия избор и на вижданията 
за вътрешния строеж на фирмата, в края на 70-те години Р. Майлс и Ч. Сноу  
изграждат своя модел за стратегическо поведение за адаптация.82 В него се 
търси пряка връзка на организацията със средата и ситуационно влияние на 
последната и стратегията върху структурата на управление. 

Авторите смятат, че процесът на адаптация „включва решаването на три 
ключови стратегически проблема – предприемачески, инженерен и 
административен”83 (фиг. 14). 

                                                           
80 Nadler, D., M. Tushman. A Model for Diagnosing Organizational Behavior, … 
81 Пак там. 
82 Miles, R. E., Ch. C. Snow. Organizational Strategy, Structure, and Processes. McGraw Hill, 
1978; Miles, R., H. Coleman. Organizational Strategy, Structure and Process. – Academy of 
Management Review, 1978, N 3. 
83 Miles, R., H. Coleman. Organizational Strategy, Structure and Process, … 
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Фигура 14 
Цикълът на адаптация на Майлс и Сноу 

 

 
    предприемачески  
             проблем 
 
    избор на продуктово- 
    пазарна област 
 
 
 
 избор на области 
 за бъдещи иновации 
 
 административен            инженерен  
         проблем               проблем 
 
 рационализиране     избор на технологии 
 на структурата и     за производство и 
 процесите      дистрибуция 
 
  
Източник: Miles, R. E. et al. Organizational Strategy, Structure and Process, …; Ghoshal, S., 
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Предприемаческият проблем предполага, че трябва да се реши какви 
продукти да се произвеждат и на какви пазари да се предлагат.84 

Чрез решаването на инженерният проблем е необходимо да се определят 
подходящата технология, организация на производството, пласмента, 
комуникациите. 

Решаването на административния проблем е свързано с определянето на 
адекватна организационна система, чрез която да се реализират горните два 
проблема. Става дума за изграждане или рационализиране на вече изградени 
управленски процеси и структури. С тяхна помощ ще се търсят начини за 
поддържане на стабилното състояние на системата и за реализиране на 
процеси, които да дават възможност на организацията да се развива и 
обновява. 

Според Р. Майлс и Ч. Сноу поведението на фирмите може да се опише чрез 4 
основни типа организации: „защитник”, „търсач”, „анализатор” и „реагираща 
фирма” (фиг. 15). 

 

                                                           
84 Miles, R. E., Ch. C. Snow. Organizational Strategy, Structure, and Processes. Stanford 
University, 2003, p. 21-22. 
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Фигура 15 
Проблеми и решенията им в модела за адаптация на Майлс и Сноу 
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Тяхната теза не само ясно показа, че стратегическото поведение е много по-
разнообразно от детерминираната максимизация на печалбата, но и проправи 
пътека за много други търсения и резултати. Във връзка с 25-годишнината от 
публикуването на този революционен труд, Д. Хамбрик пише: 

“Майлс и Сноу помогнаха да изкристализира важната концепция за 
стратегическата еквифиналност и да се въведе т.нар. конфигурационно 
гледище за стратегията. Стратегическата еквифиналност е идеята, че в 
рамките на определен отрасъл има повече от един начин да се просперира. 
Но – тук идва конфигурационната гледна точка – не съществуват 
безкраен брой начини да се просперира. По-скоро, съществуват “една 
шепа” базови модели, измежду които бизнесът може да избира, за да 
постигне своите цели. ...  
Измежду няколкото класификации на стратегиите, представени през 
изминалите 25 години, типологията на Майлс и Сноу беше най-трайна, 
най-подробно изследваната, но и най-използвана.”85 

За нашето изследване са от значение както гъвкавостта на модела, така и 
фактът на взаимната свързаност между елементите на предприятието и на 
първо място взаимовръзките между средата, стратегията и структурата на 
предприятието. Прилагането на системното свойство „еквифиналност” води до 
възможност то да постигне своите цели по различни начини. Трябва специално 
да отбележим, че целият модел за адаптация и свойството еквифиналност 
предполагат добро познаване на средата, вземане предвид собствената история 
на фирмата и стратегически избор. 

В едно следващо проучване ще бъде важно да се установи дали и в България 
предприемаческите фирми по-скоро се придържат към поведението на 
                                                           
85 Hambrick, D. C. On the staying power of defenders, analyzers, and prospectors. – Academy 
of Management Executive, 2003, N 4. 
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„търсач”, а установените фирми – към поведението на „защитник” или 
прилагат някакъв вид комбинация. Ще бъде важно също да се установят 
детайлните характеристики в поведението на българските фирми.  

Конфигурации 

През 80-те години Дани Милър и съавторите му, Х. Минцбърг и др. специално 
разработват конфигурациите от елементи на предприятието. Това е 
своеобразно продължение на достигнатото в управленската теория до момента 
– взаимно съответствие между елементите, стратегически, избор, адаптация, 
холизъм, еквифиналност, синергия.  

Най-често изследвани и разработвани са конфигурациите от четири елемента: 
„среда – стратегия – структура – личностни качества на ръководителите”.86 Д. 
Милър определя конфигурацията по следния начин: 

„Конфигурацията може да се определи като съзвездие от елементи на 
организацията, които са събрани в едно от обединяваща тема, като 
ненадмината работа с клиенти или пионерско изобретение. Първото 
такова съзвездие се нарича сърцевина; то се състои от мисията, 
средствата и пазара. Сърцевината описва причината за съществуването 
на фирмата. Второто съзвездие обхваща системите, процесите и 
структурите, които поддържат сърцевината.”87 

Между отделните елементи в конфигурацията (Д. Милър ги нарича 
императиви) съществуват причинно–следствени връзки (фиг. 16). 
Благодарение на системното свойство еквифиналност фирмата 
(ръководителите й, доминиращата коалиция) има възможност да избира 
вариант за действие. И все пак броят на вариантите не е безграничен – 
напротив, съществуват няколко устойчиви варианта, към които фирмите се 
придържат. Х. Минцбърг ги назовава „проста структура”, „машинна 
бюрокрация”, „професионална бюрокрация”, „дивизионална форма” и 
„адхокрация” (специална конфигурация за реализация на нововъведения – 
А.С.).88 Подобно становище изказва и Д. Милър – „Конфигурациите са в 
основата си динамични”.89 Тъй като връзките между елементите 
(императивите) са причинно-следствени, то промяната в един от тях води до 
промени в другите. Тук е активната роля на ръководството да избере измежду 
вариантите. Така се изгражда „синергично цяло от стратегия, технология 
                                                           
86 Miller, D., P. H. Friesen. Archetypes of Strategy Formulation. – Management Science, 
1978, N 9; Mintzberg, H. Patterns in Strategy Formulation. – Management Science, 1978, N 
9; Miller, D. Configurations of Strategy and Structure: Towards a Synthesis. – Strategic 
Management Journal, 1986, N 3; Miller, D. The Genesis of Configuration. – Academy of 
Management Review, 1987, N 4; Miller, D., J. O. Whithney. Beyond Strategy: Configuration 
as a Pillar of Competitive Advantage. – Business Horizons, 1999, N 3. 
87 Miller, D., J. O. Whithney. Beyond Strategy: Configuration as a Pillar of Competitive 
Advantage, … 
88 Minzberg, H. Structure in Fives (Designing Effective organizations). Prentice Hall, 1983. 
89 Miller, D. Configurations Revisited. – Strategic Management Journal, 1996, N 7. 
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(среда – А.С.), системи и рутинни дейности (структура – А.С.)”.90 Това е 
механизмът за адаптация на фирмите към средата, със свойственото му 
забавяне и инертност.91  

Фигура 16 
Модел на конфигурация с обичайните преходи между елементите 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Източник: Miller, D. The Genesis of Configuration, … 

                                                           
90 Miller, D., J. O. Whithney. Beyond Strategy: Configuration as a Pillar of Competitive 
Advantage, … 
91 Станчева, А. За инерцията в конкурентното поведение на фирмите. – Известия на ИУ 
– Варна, 2004, N 4. 
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В българската действителност не съществува подход на съзнателно избиране 
на подходяща за фирмата конфигурация при дадена съвкупност от 
обстоятелства и избрани цели за постигане. Има основание в бъдеща 
разработка да се направи проучване как изглеждат конфигурациите в 
българските предприятия, какви са характеристиките на елементите, каква е 
скоростта на действие и забавянето на действията спрямо момента на 
възникване на сигналите за изменения в поведението на конкурентите.  

Една конфигурацията, каквато фирмата си е избрала, не е веднъж за винаги 
дадена. Тя може да се променя не само заради изменения в средата, а и във 
връзка с растежа на предприятието. Известно е становището, че в живота си 
фирмите преминават през различни етапи на развитие, които формират т. нар. 
жизнен цикъл.92 И Д. Милър, и Х. Минцбърг се обръщат към този въпрос, за да 
опишат какви са най-често срещаните конфигурации в млади и малки, в 
средни и големи фирми при различни състояния на средата.93 

В България не се работи съзнателно по приспособяване на стратегията, 
структурата, лидерския стил в контекста на развитието на една фирма, на 
преминаването й от един етап на развитие към друг. За едно бъдещо 
изследване би представлявало интерес да се проучи по-подробно това 
преминаване, както и трудностите на вътрешния преход на фона на извършван 
в страната и в икономиката преход към пазарна икономика. 

* 

С този модел завършваме прегледа на холистичните модели за фирмата от 
управленска гледна точка. Както ясно от личи от лаконичното изложение, за 
стотина години е изминат колосален път – от затворена в своя вътрешен 
живот, фирмата постепенно се „отваря”, за да изучи средата и съзнателно да 
акумулира нейните влияния в своите възлови елементи – стратегията, 
структурата, поведението. 

Изводи и възможности за изследване на конкурентната динамика 

И до момента в практиката на българските предприятия е жива класическата 
школа с нейното сравнително опростено виждане за фирмата, в нейната 
затвореност във вътрешния живот и авторитарно управление. Може би това е 
отчасти оправдано от младостта на самите фирми, от липсата на поколения 
опит на ръководителите в пазарна среда, от ширещата се нелоялна 
конкуренция и извършвания в икономиката и в обществото преход. Резултатът 
обаче е ниска ефективност на фирмите, а оттук и на цялата икономика.94 

                                                           
92 Greiner, L. Evolution and revolution as organizations grow, …; Tushman, M., W. Newman, 
E. Romanelli. Convergence and Upheaval: Managing the Unsteady pace of organizational 
evolution California management review, 1986, N 1. 
93 Minzberg, H. Structure in Fives (Designing Effective organizations), … 
94 България е на последно място в Европейския съюз по производителност. 
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На лице са критики към класическата школа от различни ракурси, които ясно 
показват ограничеността на нейните виждания. Същевременно в 
икономическия живот действат  редица фактори, които тласкат фирмите да се 
обърнат към по-съвременни виждания за предприятието и за неговото 
управление. 

Направеният преглед на управленските виждания дава основание да се 
обобщят няколко особено важни постановки, които дълбоко променят облика 
на съвременната управленско разбиране за предприятието. Така еволюцията на 
вижданията до голяма степен разрешава проблемите на класиката, а с това се 
обогатява и палитрата от възможности, методи и механизми, които 
българският бизнес би могъл да използва. 

1. Управлението се реализира чрез основни вътрешни процеси като 
координация, комуникации, вземане на решения и процес на свързване с 
външната среда – адаптация. 

2. Управлението се грижи както да поддържа текущата, рутинна работа на 
предприятието, така и за неговото развитие. 

3. Всяко предприятие е социална система – хората, работещи в него са 
„ресурсът”, който създава добавената стойност. Те трябва да бъдат 
мотивирани, за да допринасят за резултатите на предприятието. 

4. Хората имат свои ценности, потребности, интереси и т.н. и работят във 
фирмата заради тяхното удовлетворяване. Тъй като характеристиките на 
групите и личностите са различни, то в организацията възникват 
конфликти между различните групи и те биват решавани чрез 
приспособяване, споразумения, компромиси, консенсус. 

5. Прилагането на властта чрез авторитаризъм и силна централизация 
блокира нормалната интеграция във фирмата и почти напълно елиминира 
търсенето на информация за средата. Всичко това пречи на 
предприятието в работата му с конкуренцията. Има по-съвременни 
средства за туширане на твърдостта на голямата централизация. 

6. Ръководителите вземат решения въз основа на „ограничена 
рационалност”, т.е. търсят най-често удовлетворяващо решение при 
наличната информация и при наличните възможности за обработването й. 

7. Предприятието има не една, а серия от цели – по печалбата, по 
продажбите, по пазарния дял, по иновациите, по кадрите и др. 

8. Поведението на фирмите не е детерминирано от пазара. Като всяка 
система, фирмата носи свойството „еквифиналност”, т.е. способността да 
достигне целта си по различни начини. Фирмите правят стратегически 
избор и се опитват от своя страна да влияят върху средата. Това създава 
тяхната гъвкавост в конкурентната среда. 
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9. Предприятието трябва да развива и поддържа свои способности, различни 
от тези на конкурентите, за да постига конкурентно предимство. В 
конкуренцията трябва да си различен! Способностите на предприятието в 
конкуренцията влияят върху всички елементи на системата и обратно – 
трябва да бъдат поддържани от тях. 

10. Стратегията се избира съзнателно от доминиращата коалиция и отразява 
вижданията и желанията на ръководството, резултатите от анализа на 
средата и собственото достигнато ниво на развитие (историята) на 
фирмата. 

11. Структурите на предприятието се избират съзнателно, за да пазят и 
развиват способностите му, да спомагат за реализацията и да отразят 
потребностите от власт на доминиращата коалиция. 

12. Елементите на предприятието трябва да си съответстват, да са 
приспособени един към друг, а то да е добре приспособено към средата, в 
която работи. 

13. Адаптацията на фирмата към средата се реализира чрез конфигурации 
„среда – стратегия – структура – ръководство”. Конфигурациите също се 
основават на свойството „еквифиналност”. Успешните конфигурации са 
малко на брой, а не безкрайно много.  Фирмите имат възможност да 
избират измежду успешните конфигурации. 

14. Всеки вариант на конфигурация съответства на етапа на развитие на 
фирмата. С преминаването към друг етап конфигурацията трябва да бъде 
променена, за да може фирмата отново да се адаптира. 

Самата „конкурентна динамика” ще бъде предмет на следващи публикации в 
контекста на едноименния научноизследователски проект. Все пак, в хода на 
прегледа на най-известните холистични модели за предприятието възникнаха 
серия от изследователски въпроси, като: 

• какви конкурентни умения трябва притежава фирмата, за да се състезава 
успешно; 

• какъв да бъде обхватът от конкурентни ходове на едно предприятие – като 
тематика и като времеви хоризонт;  

• какви ограничения налагат конкурентите пред ходовете на едно 
предприятие; 

• какви ограничения налагат институциите пред конкурентните ходове на 
едно предприятие; 

• как се вземат решенията за конкретни конкурентни ходове и как 
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вътрешното устройство на фирмата пречи или помага за вземането на 
такива решения; 

• как се реализират замислените ходове; 

• какви да бъдат реалните условия в средата, щото фирмите да се опитат да 
изградят свои конкурентни предимства, водещи ги към по-висока 
ефективност; 

• дали и в България предприемаческите фирми по-скоро се придържат към 
поведението на „търсач”, а установените фирми – към поведението на 
„защитник” или прилагат някакъв вид комбинация. 

• какви са реалните конфигурации, до които българските фирми достигат 
интуитивно; 

• как отрасловата принадлежност и предметът на дейност влияят върху 
скоростта, посоката, силата на конкурентното поведение, т.е. на 
динамиката му. 

Така формулираните въпроси са големи и трудни. Все пак, макар че 
отговорите може и да са частични, надяваме се да положат щрихи в картината 
на конкуренцията в България. 
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СЪЩНОСТ, ЕФЕКТИ , ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА 
ПРОЦЕСА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА 

ТУРЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 
Изследван е процесът на икономическата интеграция на Турция в ЕС, 
респ. последиците и перспективите. Разгледана е същността и 
еволюцията на този процес. Анализирани са неговите макро и микро 
икономически ефекти върху турската икономика. Формулирани са 
реалните и потенциалните проблеми на процеса. Посочени са силните и 
слабите му страни, както и заплахите и възможностите пред него. 
Подчертано и  оценено е закономерното геоикономическо и 
геостратегическо място на България по пътя на пълната интеграция 
на Турция в ЕС. 
JEL: F15, F52 
 

 

Турция е страна, чиито връзки с Европейския съюз имат почти половин 
вековна история. Началото е поставено през 1959 г., а през септември 1963 г.,  
е подписан Анкарският договор за асоцииране след четири годишни преговори 
между двете страни. Така се формира един много дълъг, противоречив и дори 
конфликтен икономически процес, чиято крайна точка според 
предварителните двустранни сценарии ще бъде пълноправното членство на 
Турция в ЕС. Този процес, чийто ход и продължителност са безпрецедентни в 
историята на Общността има няколко етапа, значителни постижения, малки 
или големи, реални или потенциални проблеми, както и теоретични и 
практически перспективи. Тук изучавайки неговите контури, елементи и 
атрибути ще проследяваме еволюцията му. Характеризираме етапите, вкл. тези 
на Митническия съюз (МС) между двете страни. Ще  анализираме 
стопанските, финансовите, търговските и маркетинговите постижения на 
процеса; ще дискутираме реалните и потенциалните перспективи на връзките 
между ЕС и Турция. От тази гледна точка ще бъдат разгледани и 
перспективите на икономическите отношения между България и Турция, като 
две съседни страни със значителна разлика в етапите на асоциирането и 
пълноправното членство в  ЕС. Ще се направят и някои изводи и препоръки по 
отношение на по-нататъшния ход на процеса в светлината на забележителния 
напредък на България по пътя на пълноправното й членство и евентуалното й 
положително влияние върху Турция и нейната по-нататъшна европеизация. 

                                                           
1 Саваш Орхан Йозиолдаш е старши научен сътрудник в секция “Международна 
икономика” към Икономически институт на БАН. Тел.: 810426. 
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1. Същност на процеса на икономическата интеграция на Турция в ЕС 

Живеем в изключителна динамична епоха, в която процесът на 
интернационализацията, глобализацията и регионализацията на бизнеса, 
икономиките и пазарите придоби голяма динамика, висока интензивност и 
широка мащабност. Той обхвана всички или почти всички държави в света и 
започна да оказва решаващо влияние върху локалните и глобалните 
икономически и маркетингови стратегии, програми и политики. Освен това, 
взаимодействайки с глобалната конкуренция и научно-техническа, 
технологична, информационна и комуникационна революция, този процес 
стана материална основа за възникването и разгръщането на интеграционните 
процеси и структури в най-различни краища на света. Към такива процеси и 
структури се причислява и евроинтеграцията. Тя е неразделна съставна част от 
процеса на интернационализацията, глобализацията и регионализацията на 
бизнеса, икономиките и пазарите в Европейския континент. Следователно 
ядрото на всички интеграционни процеси, структури и общности е 
икономическата интеграция. Но “тя не е цел, а е средство за постигането на 
икономическо благосъстояние, мир, демокрация и защита на човешките права. 
Икономическата интеграция е постъпателен процес, развиващ се на етапи, 
всеки от които се базира на достиженията на преходния. Тези етапи са: зона за 
свободна търговия, митнически съюз, икономически съюз, валутен съюз и 
политически съюз.”2 Това се отнася изцяло и до процеса на икономическата 
интеграция на Турция в ЕС.  

Разпадането на марксистко-ленинската и сталинистко-маоистката парадигма и 
нейните модификации в света, и глобалното утвърждаване и универсалното 
разпространяване на пазарно-ориентираната парадигма в областта на 
икономическата теория и практика и на политическата икономия в частност 
показват, че ЕС е най-атрактивната и перспективна стопанска, финансова, 
търговска, фискална, парична, социална и политическа интеграция. 

Все повече страни и държави в нашата епоха влизат в привлекателната орбита 
на ЕС, като се стремят да станат негови асоциирани или пълноправни членки, 
да проучат натрупания опит от други страни в тази област, да извлекат 
съответните изводи и поуки за предстоящото си асоцииране и присъединяване 
към Общността. Турция е сред тези страни, независимо от много дългото 
времево различие, което я отличава от другите държави по пътя към 
интеграцията им в ЕС. Тя има зад гърба си почти половин вековен период по 
този път.  

Процесът на икономическата интеграция на Турция в ЕС от началото на 
посочения период до сегашния си формат и състояние трябва да бъде разделен 
макар условно и относително на два големи и взаимосвързани етапа със 
съответните под етапи.  

Първият етап е по-нисш макар да е много дълъг, противоречив и 
зигзагообразен поради редица обективни и субективни причини. Това е етапът 

                                                           
2 Панушев, Е. Икономическа интеграция в Европейския съюз.  ИК “НЕКСТ”, С., 2003, 
с. 34-35. 
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на асоциирано членство, който има повече нормативна икономическа същност 
и насоченост отколкото конкретни и значими стопански, финансови и 
търговски насоки, измерения, параметри и индикатори. Изключение прави 
подетапът на създаване и развиване на зона за свободна търговия между 
Турция и редица страни – асоциирани и пълноправни членки на ЕС, вкл. и 
България към края на този първи етап. 

Вторият  етап е по-висш етап, чиято същност и насоченост, мисия и функция 
са по-ясни и конкретни от макро и микро икономическа и маркетингова гледна 
точка. Това е етапът на МС между ЕС и Турция. 

2. Ефекти на процеса на икономическата интеграция на Турция в ЕС 
върху турската икономика 

Ефектите на асоциирането като цяло и на МС в частност са закономерни, 
динамични и големи. Те имат краткосрочно, средносрочно и дългосрочно 
естество. Освен това те са умножени благодарение на факта, че асоциирането 
и МС са придружени с три фундаментални икономически и стабилизационни 
програми и редица други мерки и мероприятия в страната през последните 30 
години. Това са ПИС∗, ПАПИР∗∗, ПЕСИТ∗∗∗ и  други адаптационни реформи . 

Конкретното и точното измерване и изчисляване на въпросните ефекти не е 
лесно поради редица общи и специфични фактори, които придружават МС и 
оказват също влияние върху социално-икономическото развитие на страната. 
Въпреки това съществуват основания да се каже, че тези ефекти са 
сравнително по-чисти и осезаеми в следните области на икономическия живот 
и прогрес на Турция. 

МС има най-голям ефект върху турската външна търговия. Тя разшири 
териториалния си обхват включвайки многобройни нови страни-партньори. 
Към 31.12. 2007 г., Турция вече има търговски връзки с 140 страни от света. 
Сумарната стойност на нейната търговия с тези държави нарасна 4,8 пъти  от 
1995 г. до 2008 г. (вж. табл. 1). Този количествен скок във външнотърговския 
обем на страната е особено голям след 2003-2004 г., т.е. тогава когато се 
откриха нови перспективи пред процеса на икономическата интеграция на 
страната в ЕС и започнаха много интензивни контакти и срещи за 
преговорните процедури и се постави началото на самите преговори за 
пълноправно членство в ЕС.  

 

 

 

                                                           
∗ Програма за икономическа стабилизация и структурна адаптация, разработена и 
въведена от Турция на 24 януари 1980 г. Тя е продукт на екип начело с Т. Йозал. 
∗∗ Петоаприлският пакет от икономически решения, разработен и въведен от Турция на 
5 април 1994 г. от екип начело с Т. Чиллер. 
∗∗∗ Програма за преход към една силна икономика в Турция, разработена от екип начело 
с К. Дервиш и проведена от кабинета начело с Р. Т. Ергоган от 2002 г. насам. 
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Таблица 1 
Външна търговия на Турция през периода на МС по FOB (млрд. USD) 

Показатели 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0бщо
Внос 35,7 43,6 48,6 45,9 40,6 54,5 43,0 49,2 69,3 97,5 116,7 137,4 170,0 952,0
Износ 21,6 23,2 26,2 26,9 26,5 27,7 32,3 34,1 47,2 63,1 73,2 85,7 107,2 594,9
Общ обем 57,3 66,8 74,8 71,8 67,1 82,2 75,3 83,3 116,5 160,6 189,9 223,1 277,2 1546,9
Салдо -14,1 -20,4 -24,4 -19,0 -14,1 -26,8 -10,7 -15,1 -22,1 -34,4 -43,5 -51,7 -62,8 -357,1

Източник: Statistical Yearbook of  Turkey, DIE, Ankara, 2004, p. 300; Turkey. DEIK, Ankara, 2005, p. 
34; www.die.gov.tr 2006; www.deik.org.tr 2007; www.igeme.org.tr 2008; ihracat.dtm.gov.tr 2008. 
 

По-нататъшният анализ на табл. 1 дава основание за следните изводи: 

• Турският износ в чужбина се увеличи 4.9 пъти от 1995 до 2008 г. 

• Подобен скок се наблюдава и в турския внос от чужбина. 

• Необичайно голям, бързо развиващ и хроничен дефицит се наблюдава във 
външнотърговското салдо на Турция. Негативното във всичките години на 
МС за Турция салдо нараства 4.4 пъти като достига 62.8 млрд. USD през 
2007 г. срещу 14.1 млрд. USD през 1995 г.3 Стойността и обемът на 
негативното салдо е особено голям през кризисните и предкризисните фази 
на икономическия цикъл в Турция, както и в периода след 2003-2004 г. 

• Турският внос от чужбина е значително по-голям от износа в чужбина по 
всяка една от годините на МС и се намира в основата на посочения 
дефицит. Съществуват основания да се каже, че такъв дефицит ще е налице 
и в бъдеще. 

• Общата стойност на външнотърговският оборот на страната през периода 
от 1995 г. до края на 2007 г. възлиза на 1546.9 млрд. USD, от които 952 
млрд. е внос, а 594.9 – износ. Следователно общият износ на Турция 
покрива 62.5% от общия внос на страната през периода на МС. По такъв 
начин съотношението между двата показателя става 1.6 в полза на вноса. 

• Общият външнотърговски дефицит на страната през същия период пък 
достига до 357.1 млрд. USD, които са почти равни на БВП по текущи цени 
(301.6 млрд. USD) през 2005 г. Това е един фрапиращ и впечатляващ факт, 
който между другото показва и слабостта и силата на икономиката на 
страната в периода на МС. 

Що се отнася до дела на ЕС във външно-търговския оборот на Турция, то 
данните от табл. 2, показват, че Съюзът е най-големия търговски партньор  
през всичките години на МС, и че неговият абсолютен и относителен дял в 
турския внос и износ се увеличава постоянно, независимо от някои колебания 
от годините.  

 

 

                                                           
3 Това е един от “аргументите” на турските опоненти и противниците на МС, 
икономическата и пълноправната интеграция на Турция в ЕС. 
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Таблица 2 
Взаимната търговия между Турци и ЕС през периода на МИС (млрд. USD) 

Години 

Турският износ в ЕС Турският внос от ЕС Общо 
внос и 
износ 

Салдо обем 
% от сумарния 
турски износ в 

чужбина 
Обем 

% от сумарния 
турски внос в 
чужбина 

1995 11,0 51,2 16,9 47,2 27,9 - 5,9 
1996 11,5 49,7 23,1 53,0 39,6 - 11,6 
1997 12,2 46,6 24,9 51,2 37,1 - 12,7  
1998 13,5 50,0 24,1 52,4 37,6 - 10,6  
1999 14,3 54,0 21,4 52,6 35,7 - 7,1 
2000 14,3 52,5 26,6 48,9 40,9 - 12,3 
2001 16,1 53,8 18,3 45,8 34,4 - 2,2 
2002 18,5 54,0 23,3 47,6 41,8 - 4,8 
2003 24,5 54,8 31,7 48,3 56,2 - 7,2 
2004 34,5 54,5 27,6 46,7 47,8 - 7,4 
2005 38,4 52,5 49,2 42,1 87,6 - 10,8 
2006 43,9 52,3 58,8 42,8 102,7 - 14,9 
2007 49,3 45,9 61,7 36,2 111.0 12,4 
ОБЩО 302,0 50,7 407,6 42,9 709,6 - 105,6 
Източник: Statistical Yearbook of Turkey, DIE, Ankara 2000-2001; Annual Report, TCMB, Ankara, 
2000-2002; www.die.gov.tr 2005; www.deik.org.tr 2006; www.hazine.gov.tr /static/ 2007; 
www.igeme.org.tr 2008. 
 

По-нататъшният анализ на табл. 2 дава основание за следните обобщения: 

• Стойността на турския износ в ЕС през изследвания период варира от 11 
млрд. USD минимум до 49.3 млрд. максимум в различните години.  
Сумарната му стойност възлиза на 302 млрд. USD през целия период от 
1995 до 2007 г. Това е 50.7% от общия износ на турските продукти в света. 
В процентно отношение, износът в ЕС варира от минимум 45.9% до 
максимум 54.8% от общия износ на Турция в чужбина. Средногодишният 
процент през 1995-2007 г., е 52.5%.  Този показател става още по-голям и 
впечатляващ, като се има предвид и износът на Турция в други европейски 
страни-нечленки на ЕС.  Така той достига 64% средно през 2001-2006 г. без  
оглед на турския износ в Русия.4  

• Стойността на вноса от ЕС варира от 16,9 млрд. USD минимум и 61.7 млрд.  
максимум през същия период.  Сумарният турски внос от ЕС възлиза на 
407.6 млрд. USD. Това е 44.2% от общия внос на страната в света през 
периода 1995-2007 г. В процентно отношение, турският внос от ЕС варира 
от 36.2 до 52.6% от общия й внос от чужбина през различните години на 
изследвания период. Средногодишният процент през същия период възлиза 
на 42.9%. Този индикатор става още по-голям и впечатляващ тогава, когато 
се има предвид и вносът от останалите европейски страни-нечленки на ЕС 

                                                           
4 www.deik.org.tr 2007. 
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без оглед на този от Русия. Така той достига 61.5% средно през 2001-2006 
г.5 

• Наблюдава се едно голямо, хронично и постоянно нарастващо отрицателно 
за Турция салдо в търговията й с ЕС. То варира от 2.2 млрд. USD минимум 
и 14.9 млрд. USD максимум в различните години на МС. 

• Общата стойност на отрицателното салдо възлиза на 105.6 млрд. USD през 
разгледания период. Това е една голяма сума, която между другото 
свидетелства не само за слабите, но и за силните страни на турската 
икономика, и която се дължи на постоянно нарастващ обем на вноса на 
европейските индустриални продукти в страната за нуждите на интензивно 
развиващата се промишленост и услуги. Съществуват основания да се 
каже, че този тренд ще е налице и за в бъдеще, и че постигнатото свободно 
движение на промишлените продукти между Турция и ЕС е допълнителен 
фактор, който е създаден от МС, и който детерминира разнообразния, 
макар неравно поставения поток от продукти между две различни по 
степени и мащаби на развитост страни и индустрии. 

Тук е мястото да се посочи, че продуктовият асортимент на турския внос и 
износ от и в ЕС е много богат и се разнообразява все повече. Към този 
асортимент се причисляват не само индустриалните и инвестиционните 
продукти, но и редица междинни продукти и бизнес услуги, както и военни, 
рудодобивни, селскостопански, научни, технически и технологични продукти. 
Например през последните 10 години продуктите на турската преработваща 
промишленост заемат от 3 до 85% от общия износ на Турция. Делът на 
земеделските продукти варира от 4 до 4.7%. Що се отнася до делът на 
продуктите на турската преработваща промишленост в общия турски внос, то 
той възлиза от 68.4 до 69% в същия период срещу 20 и 18.9% на рудодобивни 
продукти. Вносът на земеделските продукти пък е от 12.5 до 6%.6 

Данните, изнесени от Eurostat през март 2007 г., показват, че ЕС е  водещ 
търговски партньор на Турция, а тя е петият по мащаби пазар на Общността.7 
При това, Германия заема първото място сред всички европейски търговски 
партньори на Турция. Нещо повече Германия, която още от началото на 70-те 
години бе най-големият външнотърговски партньор на Турция, увеличи 
многократно позициите си в това отношение от момента на установяването на 
МС до днес. Например през периода 2001-2006 г. износът в Германия е на 
15.2% средно от общия турски износ в ЕС. На второ място е Англия, към която 
са насочени 8% от износа в ЕС. Трето място заема Италия, чийто дял в турския 
износ в ЕС е средно 7.1%. Франция с 5.7% на четвърто място, следвана от 
Испания с 3.6% средно.   

Германия е на първо място и по отношение на турския внос. Нейният дял в 
общия внос  на страната от ЕС възлиза на 12.9% средногодишно. Тук второ 
място се пада на Италия – 7.5% средно. Следва Франция с 5.9% и Англия с 
4.6%. Тук е мястото да се каже, че голямо дори впечатляващо нарастване и 
                                                           
5 Пак там. 
6 www.deik.org.tr 2006. 
7 ICOC, Turkey in Figures, Istanbul, 2008, p. 107. 
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ускорение се наблюдава в стоковия обмен между Турция и България след като 
двете страни подписаха договори за свободна търговия  и митнически съюз. 
Стойността на двустранната търговия между тях се увеличи от 585 млн. долара 
през 1995 г. на 1843 млн. долара през 2004 г., 3000 млн. долара през 2006 г. и 
4500 млн. долара през 2007 г.8 Както се вижда особено голям е растежът на 
взаимната търговия между двете страни след като България стана пълноправен 
член на ЕС и подписа договор за митническия съюз с Турция. По такъв начин 
двете страни станаха взаимоизгодни и перспективни партньори . Турция се 
превърна в четвъртия по мащаби търговски партньор на България.  Около 11.5 
от общия износ на България е насочен към Турция и около 6% от вноса. При 
това България е една от онези страни от света и региона, която има голямо, 
дългогодишно и незигзагообразно положително салдо в търговията си с 
Турция. Това салдо нараства особено след 2006-2007 г., благодарение на 
митническия съюз между двете страни.  

Големите мащаби на абсолютния и относителния обем и стойност на 
търговията между ЕС и Турция с решаващият принос на МС и формирането на 
нейната икономическа, правна и институционална основа и рамка се 
кореспондира със следните универсални принципи и дименсии на ЕС, както и 
с целите, изискванията, насоките и перспективите на отношенията между тях. 

“Търговията  и търговската политика, в.т.ч. спрямо трети страни, която е 
важна съставна част от процеса на разширяването на ЕС е приоритет на 
основаването на икономическите общности. Основополагащ принцип е 
либерализацията на търговията и свободната търговия между страните-членки 
и между тях и останалия свят. Насърчаването на търговията чрез премахване 
на националните правни и митнически бариери е основен път за увеличаване 
на благоденствието. Значението на общата търговска политика нараства с 
глобализацията на икономиката и разширяването на ЕС.”9 

Вторият по мащаби ефект на МС е върху движението на капитали между 
Турция и ЕС. Нещо повече тук  би трябвало да се говори за успешната 
либерализация на капиталовите потоци между двете страни и за пълното 
постигане на принципа за свобода на движението на капиталите между Турция 
и страните от ЕС, с изключение на някои дребни проблеми от формално 
естество. По такъв начин Турция  изпълни едно от най-важните изисквания по 
пътя на икономическата си интеграция в ЕС. Либерализацията и свободата на 
движението на капиталовите потоци включва три важни пера: инвестициите от 
ЕС за Турция; турските инвестиции в чужбина вкл. ЕС; външните кредити и 
заеми от чужбина вкл. ЕС за Турция. 

Както показват данните от табл. 5, годишният обем на всички чуждестранни 
инвестиции в Турция варира от 1.1 млрд. USD до 25 млрд. през периода на 
МС. Това е един много голям количествен скок от около 25 кратно увеличение 
за 12 години. Сумарният обем на всички чужди инвестиции  възлиза на 74.1 
млрд. USD, от които 55.1 млрд. са инвестирани през последните три години. 
Това е обяснимо предвид факта, че МС навлезе в нов етап от края на 2004 г., и 

                                                           
8 www.igeme.org.tr 2008. 
9 Генов, Г., Е. Панушев. За по-голям и по-силен Европейски съюз. С., 2001, с. 207, 214. 
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началото на 2005 г., със започването на преговори за пълноправно членство на 
страната в ЕС; ликвидирани са от Турция всякакви остатъци от предишния 
режим за чуждестранни инвестиции и е създаден съвсем нов такъв. Общо 67.8 
млрд. USD от всички външни инвестиции в страната в периода на МС са от 
2000 г. до сега като това означава около 94% от общото. За сравнение трябва 
да се добави, че същият показател за периода от 1980 г. до 2000 г. възлизаше 
на 30 млрд. USD.10 При това, изчисленията показват, че 6.9  млрд. от тях са 
внесени през периода 1980-1995 г. Следователно реалният обем на чуждите 
инвестиции през този период е 23.1 млрд. USD, които са около четири пъти 
по-малко от тези през периода 1995-2007 г. Този факт става още впечатляващ, 
тогава когато се имат предвид проектните и другите кредити на ЕИБ за делова 
и инвестиционна дейност в Турция. 

31.2 млрд. USD или 42.1% от общо 74.1 млрд. USD чужди инвестиции в 
Турция през периода на МС са преки чужди инвестиции (ПЧИ), а останалите 
42.9 млрд. или 57.9%  са портфейлни. При това 27.2 млрд. или 87.4% от всички 
ПЧИ в страната са инвестирани през последните 7 години.11 

Таблица 3 
Турските инвестиции зад граница вкл. шест страни от ЕС към 30.10.2005 г. 

(млн. USD) 
Страни Обем % от общото 
Холандия 2485 31.9 
Англия 521 6.7 
Германия 462 5.9 
Гърция 250 3.2 
Люксембург 119 1.5 
България 68 0.8 
Общо за шестте от ЕС 3905 50.1 
Други страни от света 3886 49.9 
Общо 7791 100.0 
Източник: www.deik.org.tr 2005; www.hazine.gov.tr /stat/  2006. 

 

Що се отнася до разпределението по страни на всички чужди инвестиции в 
страната през същия период, то делът на страните-членки на ЕС в тях е най-
голям. Например през 2002-2005 г., 77% от всички ПЧИ в страната 
принадлежи на фирмите от европейските държави. 62.8% от тях пък са 
инвестирани от фирмите от страните-членки на ЕC. Общият брой на всички 
фирми от ЕС, които са инвеститори в Турция достигна 10883 от общо 18612 
чуждестранни фирми към края на февруари 2008 г. За сравнение трябва да се 
посочи, че общият им брой в страната през 1997 г. беше само 3582. Първото 
място по обем и стойност на  чужди капитали, инвестирани от фирмите от 
всички страни-членки на ЕС се пада на Германия – 3181 от общо 10883 фирми 
от ЕС. Сумарната стойност на инвестициите на  германските фирми възлиза на 

                                                           
10 Uz I. – O. Özdemir. Цит. Съч. с. 362. 
11 www.die.gov.tr 2007 
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5.5  млрд. евро към 2007 г. На второ място е  Англия – 1852 фирми, следвана 
от Холландия – 1438 фирми.12 

Що се отнася до ефекта  на МС върху турските инвестиции в чужбина, то и 
тук се наблюдава  голям и интензивен растеж.  

Анализът на данните от таблицата налага следните изводи: 

• турските задгранични инвестиции възлизат на 7791 млн. USD, голяма част 
от които са направени в периода на МС и особено в най-новия етап на МС. 

• 50.1% от всички турски задгранични инвестиции са инвестирани в шест 
страни от ЕС. При това Холандия заема първото място.  Следва я  Англия. 
На трето място е Германия. Четвъртото, петото и шестото места се падат на 
Гърция, Люксембург и България. 

• на останалите страни от света се пада  49.9% от всички турски инвестиции 
в чужбина. Сред тях има и някои страни-членки на ЕС, в които също са 
вложени едни или други макар малко по обем турски капитали. 
Следователно сумарната стойност на турските инвестиции  във всички 
членки на ЕС става още по-голям към изследваната дата. Има основание да 
се каже, че тази стойност се увеличи още повече от 2005 г., до днес. 
Например, сумарната стойност на турските инвестиции  в България възлиза 
на около 400 млн. в момента. 

• инвестиционната дейност и активност на турските фирми  се пренасочва 
все повече към Европа и ЕС и особено съседните страни-членки на ЕС, т.е. 
Гърция, България и Румъния без да се отказва от дългосрочните и средно-
срочните си инвестиционни проекти и планове в Задкавказките и 
Средноазиатските страни-членки на ОНД като Азербайджан, 
Тюркменистан, Грузия, Къргизия, както и Русия разбира се. Нещо повече: 
някои среди от турския икономически и политически елит разглеждат 
дестинациите Русия – ОНД – ЧИС – Ислямския свят като евентуални 
алтернативи и стратегически  дименсии при възможния пълен провал на 
проекта за пълноправно членство на Турция в ЕС за в бъдеще като цяло и 
при евeнтуалното спиране на процеса на икономическата интеграция на 
страната в ЕС в частност.  

• съпоставката показва, че твърде малък е сумарния обем и стойност на 
турските инвестиции в чужбина от тези на чуждите инвестиции в Турция. 
Следователно вносът на капиталите в Турция е около 10 пъти по-голям от 
износа на капиталите от страната в чужбина. 

Какъв е обемът на турските преки инвестиции като съставна част от сумарните 
задгранични инвестиции на Турция? Отговорът на този въпрос се получава от 
анализа на данните от табл. 4. 

 
 
 
 

                                                           
12 ICOC, Turkey in Figures, Istanbul, 2008, p. 85. 
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Таблица 4 
Турските преки инвестиции в чужбина през периода на МИС (в млн. USD) 

Години Всички турски преки инвестиции в света 
1992-1997 средно 100 
1998 367 
1999 645 
2000 870 
2001 497 
2002 175 
2003 499 
2004 100 
2005 338 
2006 667 
1998-2006 средно 462 
Общо за 1998-20006 4158 

Източник: UNCTAD, World İnvestment Report, New-York 2004; ICOC, Turkey in Figures, Istanbul, 
2007. 

 

Този анализ води до следните изводи: 

• турските преки инвестиции в чужбина възлизат на 4158 млн. USD през 
девет годишния период от началото на 1998 г. до края на 2006 г. срещу 
само 100 млн. USD през 1992-1997 г. Увеличението е 8.3 пъти за един 
кратък период от време. 

• средногодишният им обем нараства 4.62 пъти за същия период. 

• посочените цифри не включват стойността на строителните и 
инженеринговите контракти, поемани от турските фирми в много страни за 
няколко десетки млрд. USD.  Те не включват и инвестиционната дейност на 
70 хил. турски инвеститори (бивши работници) в 15-те европейски страни 
през 2006г., голяма част от които са в Германия.13  

• те съставляват повече от половината на всички турски инвестиции зад 
граница. 

Що се отнася до външните кредити и заеми, които съставляват третата част от 
капиталовите потоци, то, либерализацията, осъществявана от МС доведе до 
нов количествен и качествен скок в тях и тяхното развитие, както и в тяхното 
целево предназначение и използване. Данните от табл. 5 показват, че 
сумарният обем на тези кредити и заеми нарасна 3.2 пъти от 1995 г. до 2008 г.  
като растежът им стана още по-интензивен след 2000 г., т.е. тогава когато МС 
навлезе в новия си стадий. Голяма част от тях са отпуснати от МВФ, 
Световната банка  и ЕИБ. 

Сходни изводи трябва да се направят и за състоянието на вътрешните заеми. 
Те се увеличиха 9.8 пъти в същия период. 

                                                           
13 За представа следва да се каже, че те ангажират 350 хил. души и имат оборот на сума 
от 30 млрд. евро през 2006 г. според R. Hisarciklioğlu,  www. rotahaber.com /static-detail/, 
22.06.2007 
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Таблица 5 
Основни показатели на турската икономика през периода на МС (млрд. USD) 

Показатели 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Външни 
кредити/заеми 73,2 79,3 84,1 96,3 102,9 118,8 113,6 130,2 145,3 160,8 168,9 207,6 237,3 

Вътрешни заеми 22,0 25,0 30,0 - - - - 89,0 - - - - 216 
Чужди 
инвестиции 1,1 0,9 1,0 1,6 1,7 3,4 2,7 2,2 1,7 2,8 9,9 20.1 19,8 

Промишлено 
производство 
1995=100 

100,0 105,9 117,3 117,5 112,5 119,8 101,4 117,7 109,0 116,4 123,0 - - 

Инфлация (%) 81,8 80,4 85,7 84,6 64,2 57,3 57,6 46,7 25,3 10,7 8,2 7,1 7,9 
Лихвен процент 
за влогове (%) 90,2 93,8 78,0 78,9 69,9 67,0 68,5 55,0 43,3 38,0 23 13,6 9,2 

Средно-годишен 
курс на USD/TL 45678 81035 194960 261293 419517 626440 1526731 1666245 1493067 1422341 1,367 1,380 1,275 

Безработица (% 
от икономически 
активното 
население) 

6,6 5,8 6,9 6,2 7,3 6,6 8,5 10,8 10,7 12,4 10,5 11,8 10,6 

Норма на 
натрупване (%) 25,0 26,1 25,3 24,1 23,2 22,4 18,2 16,7 15,5 17,8 19,6 - - 

Салдо в 
платежния 
баланс 

 - 2,3 - 2,4 - 2,6 - 1,9 - 1,3 - 9,8 - 3,6 - 1,5 - 8,3 - 15,5 - 22,8 - 32,5 - 

Интернационал-
ни валутни 
резерви 

24,0 27,8 25,2 19,4 23,3 22,4 21,6 17,2 44,9 53,6 68,7 109,3 116,4 

Източник: Annual Report, TCMB, Ankara, 2002, p.35; Economic Report, TOBB, Ankara, 2001, p. 56; Main 
Economic Indicators, OECD, Paris, vol.2002/1; International Financial Statistics, IMF, Washington, April 2002, 
p. 882; Deik, Turkey 2004, p.1; EK, 2004 Regular Report on Turkey’s progress, Brussels 2004, p. 437; 
www.die.gov.tr 2006; www.deik.org.tr 2006; www.ikv.org.tr 2007; www.hazine.org.tr /static/ 2008; 
www.ekutup.dpt.gov.tr 2008. 

Таблица 6 
БНП и неговия отраслов състав през периода на МС  в Турция (млрд. USD) 

Показатели 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
БНП 169,3 176,0 189,2 204,6 191,3 203,5 162,2 185,9 239,7 301,6 360,8 399,6 432,5 
БНП по РРР1 345,1 363,5 374,6 403,0 373,1 459,0 445,0 426,0 509,8 - - - 695.0 
БНП % на 
растеж2 

8,8 7,9 8,3 3,9 - 6,4 7,3 - 7,5 7,9 5,9 9,9 7,4 7,5 4,5 

БНП на глава от 
население по 
РРР, USD 

5489 5921 6303 6456 6089 6820 6151 6542 6980 7736 8141 8700 9240 

БНП на глава от 
населението по 
текущи цени в 
USD 

2759 2928 3079 3255 2878 2965 2123 2598 3383 4172 5016 5477 5730 

БНП отраслов състав, % 
Селско 
стопанство  
Промишленост 
Търговия и 
услуги 

- 
- 
- 

15,8 
26,7 
57,5 

15,4
27,9
56,7

-
-
-

-
-
-

15,4
25,2
59,4

12,8
26,1
61,1

13,0
23,7
63,3

13,4
21,9
64,7

12,9
22,4
64,7

11,8 
23,7 
64,5 

9,2 
25,6 
65,2 

- 
- 
- 

1. РРР: Purchasing Power Parity (паритет на покупателната способност) 
2. по цени от 1987 г. 
Източник: ISE Bulletin, ISE, Istanbul 2000, 2001,2002; International Financial Statistics, IMF, W., 2001; 
Financial Times, Turkey, July 3, 2001; The marking of the Turkish Financial Crisis, UN, N158, April, 2002, 
New York; Turkey, ITO, Istanbul, 1998; Turkey in Figures, ICOC, Istanbul., 2000; Turkey 2000, DEIK, Ankara, 
2001; Turkish Business Opportunities , N4, Izmir, 2002, 2003; Turkey – IMF, Country Report N 02121, 
Washington, DC; www.die.gov.tr 2005; www. ecodialog.statistic.com.tr 2005; www.igeme.org.tr 2006; 
www.deik.org.tr 2007; www.hazine.gov.tr /stat/ 2008; www.ekutup.dpt.gov.tr  2008 
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В текста и контекста на ефекта и влиянието на МИС трябва да се разглежда и 
еволюцията на редица други важни показатели на икономиката на Турция. 
Сред тях се открояват особено следните показатели, които се намират в табл. 
5, от анализа на която се налагат следните изводи: 

Анализът на данните от горната таблица налага следните основни изводи: 

• Голям скок има в индекса на промишленото производство. Увеличаването 
на вътрешното и външното търсене и особено големият растеж на вноса и 
износа на индустриалните продукти и тяхната либерализация, 
благодарение на МС, обуслови скока на този важен индекс. 

• Нормата на натрупване  на капитала като друг и още по-важен дори 
жизнено потребен елемент и индикатор за перманентен и устойчив 
икономически растеж е стабилизирана. Тя отбелязва увеличение (след 
значителен спад) през периода 2001-2003 г. 

• Овладени са инфлационните и девалвационните процеси, които бяха до 
скоро едни от хроническите “атрибути” и болести на турската икономика. 
Инфлацията е сведена до 6.5% през 2007 г. срещу 81.1% през 1995 г. 
Подобно положително развитите се получи и в курса на USD спрямо 
турската лира. 

• Намалиха се и се стабилизираха лихвените проценти, чиито дневни и 
особено нощни равнища до скоро смущаваха много фирми и банки и 
отблъскваха местни и чуждестранни инвеститори. 

• Голям скок направиха интернационалните валутни резерви на страната. Те 
нараснаха 6.7 пъти през новия етап от МС. 

• Ако трябва да се търси (и разбира се редно и научно и емпирично 
необходимо е да се търси) едни или други отрицателни ефекти на МС, то 
такива ефекти се отнасят до външнотърговския баланс и платежния баланс 
на страната, които също са важни индикатори на икономиката на страната. 
Анализът на табл. 1 и 2 показва големи и постоянно нарастващи 
отрицателни салда за страната във външнотърговския й баланс. Сходен 
факт е налице и в платежния баланс. Обемът на отрицателното за Турция 
салдо в този баланс варира от 1.5 млрд.  USD минимум през 2002 г. и 32.5 
млрд. максимум през 2006 г. като прави големи скокове през последните 
няколко години за разлика от предишните години на МС. Сумарната 
стойност на отрицателното салдо в платежния баланс на страната през 
целия период от МС достига 104.5 млрд. USD, от които 79.1 млрд. са 
натрупани през последните четири години. Този огромен и хроничен 
дефицит е почти равен (с малка разлика от около 4 млрд. USD) на 
интернационалните валутни резерви на страната през 2006 г. Основният 
източник и “огнище” на този дефицит в платежния баланс е дефицитът във 
външнотърговския баланс на страната, чиято сумарна стойност е 3.4 пъти 
по-голяма и възлиза на 357.1 млрд. USD в изследвания период. Този факт 
се сочи от някои турски наблюдатели като “аргумент” за “потребност”  от 
тотално преразглеждане, ревизия, анулиране и отказване от страна на 
турското правителство на договора за асоцииране и МС. Същият факт става 
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и един “много силен” коз в ръцете  на редица “десни” и “леви” критици на 
ЕС, асоциирането и МС в Турция. Това е и едно от “многобройните” и 
“необоримите” доказателства, с които най-отявлените противници на ЕС в 
Турция се опитват да оправдаят враждебното си отношение към ЕС  и към 
асоциирането, МС и бъдещото пълноправно членство, както и към 
модернизирането на турския социално-икономически живот и към 
интегрирането на турския национален пазар, бизнес и икономика с 
глобалния и паневропейски  пазар, бизнес и икономика. 

Какъв е ефектът на МС върху БНП на Турция? Анализът на таблица 6 налага 
следните изводи за този ефект: 

• БНП на страната по съпоставими цени от 1987 г. е нараснал 2.5 пъти за 12 
годишен период от време. Скокът в него е особено голям след 2002 г. 

• Обемът на БНП по РРР се увеличил почти 2 пъти в същият период. 
Особено голямо е било това увеличение след 1999 г. 

• Нарастването на БНП на глава от населението е било 2.13 пъти по 
съпоставими цени от 1987 г. и 1.75 пъти по РРР. 

• Средногодишният темп на растежа на БНП също е голям и впечатляващ за 
годините на МС. Този темп е средно 7.3% като достига дори 9.9% през 
2004 г. Изключение правят отрицателните цифри на растежа му през 1999 и 
2001г. 

• Съпоставката дава основание да се каже, че посочените темпове на растежа  
през разгледания период са значително по-високи и стабилни в сравнение с 
тези на растежа на БНП в страните-членки на ЕС.  

• Отрасловият състав на БНП също показва динамична и стабилна еволюция. 
Делът на селското стопанство се е намалил с 6.6% през годините на МС, а 
делът на промишлеността – с 1.1%. За сметка на това делът на търговията и 
услугите се е увеличил с 7.7% в същият период. 

• По-интензивни изменения в отрасловия състав на БНП, които по същество 
означават и интензивни структурни промени в икономиката на страната са 
настъпили след 2000 г. По същество това е резултат от редица явления и 
процеси, присъщи на новия етап на МС като: либерализацията на външната 
търговия, свободното движение на индустриалните продукти, свободното 
движение на капитали, новите либерализационни мерки за чужди 
инвестиции, патентно законодателство, закона за конкуренцията, закона за 
интелектуалната собственост и авторските права, новата индустриална 
политика, закон за брендинг, нови моменти в данъчното законодателство.  

Основният извод, който трябва да се направи по отношение на ефектите на МС 
се състои в това, че по същество те са ефекти на целия процес на 
икономическата интеграция на страната в ЕС. Това е така по простата 
причина, че МС е най-новата съставна и структурна част от този процес. Тези 
крупни, повсеместни и взаимосвързани ефекти обусловиха новата и още по-
високата степен на динамиката на макро и микро икономическото развитие на 
страната, допринесоха за постигането на икономическите критерии, 
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формулирани в Копенхаген, отвориха нова страница в по-нататъшния 
напредък на процеса на икономическата интеграция на страната в ЕС. Освен 
това, те задълбочиха, обновиха и усъвършенстваха всички или почти всички 
елементи на турската маркетингова обкръжаваща среда. По такъв начин те 
осигуриха уеднаквяването и изравняването на тази среда с паневропейската 
интернационална маркетингова обкръжаваща среда. Това уеднаквяване и 
изравняване беше жизнено-необходимо и потребно за преодоляването и 
ликвидирането на редица бариери и пречки пред процеса на икономическата 
интеграция на страната в ЕС и за решаването на едни или други задачи на 
процеса. То беше и продължава да бъде необходимо и потребно също и за 
успешното справяне от Турция и ЕС с редица реални и потенциални проблеми 
и предизвикателства пред същия процес.  

3. Проблеми пред процеса на икономическата интеграция на Турция в 
ЕС 

Има редица проблеми, които забавят и отлагат процеса на икономическата 
интеграция на Турция в ЕС. Те са от най-различно естество: икономическо, 
юридическо, политическо, екологично, социално, културно и военно. Обектът 
и предметът на изследването в настоящата студия  изключва анализа и 
оценката на юридическите, политическите, социалните, културните, 
екологичните и военните проблеми, между които се открояват особено: 
кюрдският въпрос, кипърският проблем, арменският въпрос, проблемите на 
континенталния шелф и граница в Егейското море между Турция и Гърция, 
член 301 от Турския наказателен кодекс, някои въпроси в турската съдебна 
власт, някои недотам решени проблеми, свързани с основните демократични 
права и свободи, значителни социални и културни контрасти, голямо 
замърсяване на околната среда в редица индустриални центрове и особено 
Анкара, Бурса и Ескишехир, необходимостта от ограничаването на силовите 
решения и действия на турските армейски фактори и структури върху трите 
власти – законодателна, изпълнителна, съдебна- в страната. Разбира се, същият 
обект и предмет на изследване налага следния кратък  и сбит анализ и оценка 
на икономическите проблеми: 

Те имат стопански, търговски, финансови и конкурентни аспекти. Тук на 
първо място са същността, структурата и перспективата на турското селско 
стопанство. Този традиционен отрасъл на турската икономика има огромни 
мащаби. В него съжителстват както изостанали и примитивни стопанства от 
дребен, малък и среден размер така и модерни и супермодерни ферми, 
чифлици, плантация и стопанства от крупен и най-крупен мащаб. Те и особено 
големите и най-големите производители и пласьори на земеделските продукти 
притежават редица външни и вътрешни конкурентни предимства: евтина 
работна сила, плодотворна земя, немного скъпа поливна вода, сравнително по-
изгодни банкови и кооперативни кредити за основен и оборотен капитал, 
модерна производствена и пласьорска техника и технология, висок 
органически състав на капитала, висока степен на концентрация на 
производството и пласмента, значителни и редовни субсидии, големи пазарни 
възможности, гарантирани целеви пазари в страната, ниска себестойност на 
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продуктите. Тези възможности увеличават конкурентността и 
конкурентоспособността на турския селскостопански отрасъл, който и без това 
има големи и трайни природни и климатични предимства над и пред 
конкурентите си от страните-членки на ЕС. Всичко това обуславя 
значителното превишаване на съвкупното предлагане на турските земеделски 
продукти пред и над съвкупното търсене на същите в страната и чужбина. 
Това повишаване би било още по-голямо и интензивно след пълната 
икономическа интеграция на Турция в ЕС и би създало трудно-преодолими 
противоречия, контрасти и дори конфликти между турските земеделски 
производители и пласьори от едната страна и европейските и паневропейските 
земеделски производители и пласьори от друга. В това отношение не случаен е 
фактът, че Споразумението за МС предвижда и отрежда един специален 
режим за селскостопанските продукти на Турция и ЕС. Общоизвестно е, че и 
без това има съществени проблеми в аграрния сектор и политика на ЕС. 
Пълната икономическата интеграция на Турция и нейния селскостопански 
сектор в ЕС би могло да увеличи тези проблеми в ЕС. Редица външни и 
вътрешни наблюдатели са на мнение, че това е един от най-значимите 
проблеми пред процеса на икономическата интеграция на Турция в ЕС. Този 
проблем става още по-голям и  актуален тогава когато се има предвид един 
друг факт, свързан с турското земеделие. Този факт се състои в това, че 
дребните, малките и средните стопанства в турското земеделие се нуждаят от 
големи субсидии и кредити за основен и оборотен капитал и ги получават от 
много десетилетия насам от държавните и полудържавните банки, компании,  
кооперативи и изкупни офиси. Нещо повече: тези  кредитори се явяват и като 
сигурен пазар, т.е клиенти на същите стопанства. Това е особено отчетливо по 
отношение на производителите на захарното цвекло, мак, маковото масло, 
слънчоглед и слънчогледовото масло, жито,  маслини и зехтин, южни плодове, 
лешници и фъстъци. Този факт е много специфичен за Турция и е трудно-
ликвидируем там сега и дори за в бъдеще. Освен това евентуалното и 
наложителното му премахване и отстраняване преди или при  пълната 
интеграция на страната в ЕС би създало значителни структурни, пласментни   
и финансови проблеми в аграрния сектор на страната и на ЕС. Така че съвсем 
нормално и естествено е ЕС да не иска да усложни нещата в аграрния си 
сектор в резултат на приемането на Турция в него. 

Второто място сред икономическите проблеми се пада на турската индустрия 
за текстил и конфекция. През последните 30-40 години тя направи голям 
количествен и качествен скок в еволюцията си. Ето защо в нея се наблюдават: 
изключително висока степен на концентрация на производството и пласмента, 
много интензивна национална и глобална конкуренция,  висок органически 
състав на капитала, евтина работна сила, изгодни суровини и материали, 
перфектни и модерни маркетингови канали и логистика за input и ouput, ниска 
себестойност на продукта, високо и дори тотално качество, атрактивен и 
модерен дизайн, сигурен и надеждно-патентован брендинг. Всичко това 
гарантира на тази индустрия безспорни, трайни и отчетливи конкурентни 
предимства в национален и интернационален (и особено паневропейски) пазар 
за текстилни и конфекционни стоки. Следователно няма да бъде пресилено да 
се каже, че тези предимства биха могли да създават определени конкурентни 
проблеми за текстилните и конфекционните фирми от страните-членки на ЕС. 
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В това отношение не случаен е дългогодишният факт, че ЕС е принуден да 
постави периодични и защитни квоти за вноса на турския текстил и конфекция 
в ЕС, и че такива квоти стават дори обект и предмет на разногласия и 
противоречия между двете страни от време на време. Предполага се, че този 
проблем  ще придобие още по-големи измерения и тежести при евентуалната 
пълна интеграция на Турция в ЕС. 

Третото място сред икономическите проблеми се пада на застрахователния 
отрасъл в Турция, който е една от най-слабите звена на турската икономика. 
Неговата конкурентност и конкурентоспособност е ниска. Структурата му е 
зависима от крупните банкови къщи. Мащабите и обсегът му не са широки 
поради ниската застрахователна култура на населението. Продажбите на 
застрахователните продукти не са големи. Сумарните му активи и особено 
капиталите и резервните му фондове са ограничени и несравними с 
европейските и световните му конкуренти. Кадрите му са малко. Еволюцията 
му е бавна. Нормата и масата на печалбите му не е висока. Поради всички тези 
причини, местните застрахователни и презастрахователни компании правят 
всичко възможно, за да забавят процеса на отварянето на отрасъла пред 
глобалната и европейската конкуренция и интеграция. 

На четвъртото място сред икономическите проблеми  се намират големите 
регионални диспропорции и контрасти, които се наблюдават в отделните 
региони на Турция. Източните и особено югоизточните региони се 
характеризират със значителна изостаналост, ниска степен на делова и 
инвестиционна активност и динамичност, голяма безработица и бедност, 
неравномерно разпределение  и преразпределение на доходите, социална и 
културна ограниченост, етническа и религиозна разнородност и затвореност. 
Съвсем различни са останалите региони на страната и особено западната, 
северозападната и югозападната й част, в които се наблюдава висока степен на 
общоикономическа, индустриална, социална и културна развитост. 
Преодоляването на всички тези регионални диспропорции и контрасти изисква 
огромни материални и морални ресурси, време и усилия, които бяха могли да 
създават немалки проблеми за регионалните и структурните фондове на ЕС 
при пълната икономическа интеграция в ЕС.   

Петият икономически  проблем се състои от огромната цена за европейския 
бюджет на бъдещата икономическа интеграция на Турция. Редица изчисления 
показват, че тази цена ще се варира годишно от 20 до 38 млрд. eвро максимум 
и от 14 до 15 млрд. eвро минимум.14 При това вноските на Турция в бюджета 
на ЕС ще са скромни от рода на 4-5 млрд. евро годишно.15 Има и други  
прогнози според които приносът на Турция в бюджета на ЕС ще бъде твърде 
малък – 0.2% от БНП на Съюза16 докато трансферите от ЕС за Турция ще са 
4% от нейния БНП или 9-12 млрд. евро годишно през първите няколко години 
или 35 млрд. eвро общо през първите три години от пълното присъединяване 

                                                           
14 Sen, F. Turkiye – Avrupa Iliskilerinin Bes Temeli. Turkiye Avrupa Iliskileri Uzerine 
Ekonomi Politik Tezler. Istanbul, 2006, p. 74. 
15 Пак там. 
16 Пак там. 
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на Турция в ЕС.17 Както се вижда, цената за ЕС на пълната интеграция на 
Турция в ЕС е много висока и ще стане още по-висока след първите години. 
Освен това тази цена е и ще продължава да бъде една от най-важните причини 
за забавянето и евентуалното спиране на процеса на икономическата 
интеграция на страната в ЕС.  

Не на последно място сред икономическите проблеми се намира и фактът, че в 
Турция има голяма безработица, интензивна външна и вътрешна миграция, 
висока степен на раждаемост и мобилност. Съществуват съвсем основателни 
европейски предположения и опасения, че този факт ще създава трудно 
преодолими дори непреодолими икономически и социални проблеми и 
противоречия в ЕС тогава когато ще се осъществи принципът за свободното 
движение на хората между Турция и ЕС, че паневропейският пазар за 
работната сила ще бъде залят от огромен поток от квалифицирани и 
неквалифицирани турски работници, служители, техници, инженери, 
мениджъри и др. Не случайно този принцип, залегнал в договореностите от 
1963 г. насам, остана и продължава да остава извън обсега на МС, и 
представлява една от най-трудните глави от преговорния процес между ЕС и 
Турция. Нещо повече не би  било пресилено да се каже, че този проблем е над 
всички останали проблеми от икономическо и социално естество пред 
икономическата интеграция на страната в ЕС. 

Има и редица други икономически проблеми, които са по-малки по значимост 
и актуалност, и които могат да бъдат пунктирани по следния начин: 

 Ниските доходи на глава от населението в Турция. Те са несравними с тези 
от развитите страни-членки на ЕС. 

• Високата степен на доларизацията на турската икономика. Процентът на 
тази доларизация през периода  2002-2006 г. варира от 34 до 60%.18 
Преодоляването на това явление ще бъде не много лесна задача, която 
трябва да бъде решена за осъществяването на бъдещата икономическа 
интеграция и особено на бъдещия икономически и валутен съюз между 
Турция и ЕС. 

• Големите структури и мащаби на подземната икономика в Турция. Те са от 
32 до 61% от БНП на страната през последните години.19  

• Значителните размери на противоправните бизнес практики в Турция. Към 
тях се причисляват корупциите, колизиите, подкупите и рушветите. 

• Голямото присъствие на ислямските, североамериканските и руските 
фирми и корпорации в Турция от много години насам. Те съставляват 
около 48% от всички чуждестранни фирми и корпорации в Турция. 
Техните общи и специфични интереси от икономическо и пазарно естество 

                                                           
17 Dervis, K., D. Gros, F. Oztrak, Y. Isik, F. Bayar. Turkey and EU Budget Prospects and 
Issues. CEPS, Brussell, Avgust 2004, p. 1, 5. 
18 Kivilcim, M. O., U. Vuslat. Dolarizasyon Surecinde Son Gelismeler: Turkiye Ekonomisi 
Ornegi. TISK Akademi, Ankara, Aralik 2006, p. 104 
19 Durmus, M. Kayit Disi Ekonominin Bazi Mali Yonleri: Turkiye Ornegi. TISK Akademi, 
Ankara, Mayis 2006, p. 150. 
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влизат в едни или други противоречия със сходните интереси на тези от ЕС 
в страната. Ето защо се говори, че те развиват интензивна макар неявна 
лобистка дейност за замразяването и дори анулирането на процеса на 
икономическата интеграция на Турция в ЕС. 

• Наличието на немалък брой външни и вътрешни икономически опоненти, 
критици и дори противници на икономическата интеграция на Турция в 
ЕС. 

Основният извод тук е, че икономическите проблеми са многобройни и 
значителни. Те имат не само вътрешен, но и външен произход. Тяхното 
преодоляване и отстраняване изисква големи и търпеливи усилия, много време 
и ресурси, както и разработването и прилагането от Турция на научно-
обосновани и практико-приложни икономически, маркетингови, юридически, 
политически и социални стратегии и програми. 

4. Перспективи на процеса на икономическата интеграция на Турция в 
ЕС 

Перспективите на процеса се дискутират интензивно от турските и 
европейските теоретици и практици, имащи едно или друго отношение към 
този процес. Един обективен, аналитичен и критичен подход към този текущ и 
бъдещ въпрос би бил подпомогнат от прилагането на SWOT анализ. Както е 
известно, SWOT анализ е един универсален маркетингово-изследователски 
способ и метод за кратък и сбит анализ на настоящото и бъдещото на едни или 
други явления, процеси и структури, които са свързани с бизнеса, икономиката 
и пазарите в света и отделните региони и страни. По същество това е анализът 
на силните и слабите страни, възможностите и заплахите, които като цяло 
представляват една цялостна аналитична система, състояща се от четири 
подсистеми. Процесът на икономическата интеграция на Турция в ЕС като 
един дългогодишен и комплексен процес също може да бъде подложен на 
SWOT анализ за да се даде една по-обобщена, кратка и сбита характеристика 
за него, и  да се определят перспективите му. Тези подсистеми в случая с този 
процес  са следните със съответните вътрешни елементи: 

1. Силните страни на процеса на икономическата интеграция на Турция в ЕС 
са:  

• положителното въздействие на глобалната конкуренция върху процеса. 

• Позитивното влияние на глобализацията и регионализацията на бизнеса, 
икономиките и пазарите върху процеса. 

• Високата степен на концентрация и централизация на производството и 
пласмента на продуктите вкл. факторите на производството начело с 
капитала в ЕС и Турция . 

• Реформаторските решения и действия на турските правителства. 

• Уеднаквяването на маркетинговата обкръжаваща среда от двете страни, 
независимо от някои  специфични черти и тенденции в нея от Турция и ЕС. 
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• Функциониращата пазарна икономика като цяло и сравнително високия и 
стабилен растеж в нея от много десетилетия насам в Турция. 

• Високото ниво на отвореността на турската и европейската икономики. 

• Големия опит и динамика на частните сектори от двете страни. 

• Наличната  добра и модерна  нормативна база. 

• Значителните позитивни резултати от асоциираното членство и особено 
МС. 

• Високото ниво на търговската интегрираност между ЕС и Турция. 

• Високото равнище на деловата, инвестиционната и реинвестиционната 
интегрираност между двете страни. 

• Силната подкрепа и привързаност на турската общественост към процеса и 
ЕС 

• Силното влияние и привързаност на гражданското общество и водещите 
лидери на турското обществено мнение към ЕС и процеса.  

2. Слабите  страни на процеса на икономическата интеграция на Турция в ЕС 
са: 

• Значителна разлика между общоикономическото, индустриалното, научно-
техническото, социалното и културното развитие на ЕС и това на Турция. 

• Сравнително бавния темп на структурните реформи в Турция, които са 
свързани с процеса. 

• Големите регионални диспропорции, които се наблюдават в икономиките 
на някои региони  в Турция. 

• Значителните екологични проблеми, чиито решения изисква много ресурси 
от местните и европейските фондове. 

• Немалките социални противоречия и контрасти, които се наблюдават в 
Турция. 

• Големите и хроническите дефицити в турския външнотърговски и 
платежен баланс. 

• Значителното количествено и качествено разминаване между редица чисто 
икономически индикатори на ЕС и тези на Турция. 

• Отрицателното влияние на големия обем и стойност на вътрешните и 
външните дългове на Турция. 

• Голямата имуществена и доходна разлика между отделните класи и слоеве 
в Турция. 

• Сравнително по-ниските доходи респ. по-ниската покупателна сила и 
способност на значителната част от турското население. 
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• Някои слабости в турската съдебна  система  и нормативна база. 

• Силната доларизация на турската икономика. 

• Редица слабости от отраслово и вътрешно-отраслово естество в някои 
отрасли и подотрасли на икономиката на страната. 

3. Заплахите за и пред процеса на икономическата интеграция на Турция в ЕС 
са: 

• Евентуален и радикален поврат и преврат от крайно-националистическо, 
шовинистическо и ксенофобско естество в турската политическа среда. 

• Евентуален и радикален поврат и преврат от исламско-
фундаменталистическо и нео-османско естество в Турция. 

• Евентуален и радикален поврат и преврат от антиевропейско и антизападно 
естество в турската политическа и икономическа среда, който ще промени 
из основи традиционната, дългогодишната и многопосочната външно-
икономическа стратегия и линия на Турция като цяло и прозападната и 
проевропейската икономическа стратегия и политика в частност на 
страната. 

• Евентуален превес на ултралеви и ултрадесни уклони в турската и 
европейската идейно-политическа и социално-икономическа система. 

• Евентуален отказ от общоевропейския парламент и националните 
парламенти на отделните страни-членки на ЕС да ратифицират бъдещите 
договори за пълноправното присъединяване на Турция в ЕС. 

• Евентуален негативен вот от вероятните референдуми в отделните страни-
членки на ЕС за или против интеграцията на Турция в Съюза. 

• Евентуален отказ на турския парламент да ратифицира бъдещите договори 
за интеграцията на Турция в ЕС. 

• Евентуален негативен вот от вероятния референдум в Турция за или против 
интеграцията на страната в ЕС. 

• Евентуален превес на онези турски и европейски кръгове, които изповядват 
Теорията  за войната на цивилизациите, и които са против Теорията за мир 
и сътрудничество между цивилизациите в света и отделните региони. 

• Евентуална експанзия и агресивност на ислямския тероризъм в региона и 
Турция и на десния и левия екстремизъм в страната.  

• Неочаквани икономически, технологични, социални, екологични и 
природни катаклизми от унищожително естество в Турция и ЕС. 

4. Възможности за и пред икономическата интеграция на Турция в ЕС са: 

• Пазарни и/или маркетингови възможности. 

• Продуктови възможности. 

• Капиталови възможности. 
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• Делови, инвестиционни и реинвестиционни възможности. 

• Енергийни възможности. 

• Инфраструктурни възможности.  

• Трансгранични възможности. 

• Транспортни и други логистични възможности. 

• Стратегически и геостратегически възможности. 

• Туристически възможности. 

• Демографски възможности. 

• Възможност за привилигировано членство. 

• Възможности  за икономически съюз. 

• Възможности за валутен съюз. 

• Възможности за политически съюз 

Основният извод от горния SWOT анализ се състои в това, че силните страни и 
възможностите на процеса на икономическата интеграция на Турция в ЕС 
преобладават над и пред слабите му страни и заплахите за него. Този факт 
детерминира реалните и потенциалните перспективни на пълноправното 
икономическо присъединяване на страната в Съюза. Разбира се, този анализ не 
дава и не може да дава отговор на въпроса “кога точно” ще се осъществи това 
присъединяване. Освен това, този въпрос поне за сега  не се нуждае от точен и 
прецизен отговор. Тук е достатъчно да се каже, че то ще се осъществи в 
някакво близко или далечно бъдеще, освен ако не се случват някои от 
горепосочените заплахи.  

Заключение 

Интеграцията като цяло и икономическата интеграция в частност е обективна 
закономерност, универсална потребност, глобална и регионална необходимост 
и неизбежност. Това важи също и за евроинтеграцията, към която се стремят 
Турция и нейните макро и микро икономически структури. 

За осъществяване на този си стремеж, Турция извървя един изключително 
дълъг, труден, зигзагообразен и противоречив път. Както изглежда, тя ще 
продължава и в бъдеще да извървява такъв път до пълната икономическа, 
политическа, правна, социална и културна интеграция към ЕС. Никоя от 
старите и новите членки на ЕС не е изминала такъв дълъг  път, който може 
дори да бъде затворен и за който няма гаранция за достигане до крайната 
точка: пълното присъединяване на страната в ЕС.  

Турция вложи и продължава да влага големи материални и морални ресурси за 
реализирането на един уникален по мащабите и дименсиите си проект. Той се 
нарича проектът за асоциирано и пълноправно членство на страната в ЕС. 
Нейното отношение към този проект е последователно и се основава на 
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повелите и предизвикателствата на 20-ти и 21-ви век и на заветите на Ататюрк 
за модерна и демократична република, устремена към достигане до върховете 
на съвременната западна цивилизация и европеизация.  За тази цел Турция 
разработи и проведе фундаментални икономически, правни, политически и 
социални реформи, които да модернизират страната и да адаптират нейните 
структури към принципите, нормите, стандартите и критериите на ЕС. В този 
дух са и усилията за осигуряването на значително положително отношение на  
турското обществено мнение и общественост към евроинтеграционния процес 
на страната. Ето защо бяха постигнати резултати в полза на процеса: 52% за, 
29% - против, 19% - въздържали се според  “Евробарометър” през 2007 г. в 
Турция. Сред  турските привърженици на ЕС и интеграцията на страната в 
Съюза се намират и крупни бизнес-организации, асоциации и лидери на 
общественото мнение в турския бизнес и икономика. Начело на тези 
асоциации, организации и лидери стоят ТЮСИАД : Асоциацията на турските 
индустриалци и бизнезмени, ТОББ: Съюзът на турските промишлени и 
търговски палати и борси, ТИСК: Конфедерацията на турските работодатели, 
всички промишлени и търговски камари в големите градове, икономическите 
и маркетинговите вузове в страната, значителната част от големите бизнес 
организации начело с крупните холдинги и групи от компании, 
икономическите структури на турската армия, почти всички бивши и 
настоящи политически фактори, сред които са и президенти, премиери и 
министри с изключение на крайните националисти и шовинисти.  

Въпреки наличните слабости, заплахи, проблеми и трудности от 
икономическо, социално, политическо и военно (трите военни преврати и 
техните отрицателни последствия) естество, процесът на асоциирането на 
Турция в ЕС се разви сполучливо и има редица постижения. По следния начин 
могат да бъдат посочени конкретните ефекти и резултати от  успехите и 
постиженията, реализирани от нея благодарение на асоциирането като цяло и  
МС в частност:   

Първо, Турция  направи голям количествен и качествен скок и трансформация 
в своето стопанско, търговско, финансово, научно-технологическо, 
маркетингово, менижмънтско, социално и културно развитие, обновление и 
модернизиране.  

Второ, турската делова и инвестиционна дейност излезе от тесните 
регионални и национални рамки и влезе в международните и глобалните 
релси.  

Трето, турската икономика като цяло и турските микро и 
макроикономическите структури в частност започнаха да изпитват 
реформиращото и революционизиращото, преструктуриращото и 
адаптиращото, очистващото и профилактиращото, награждаващото и 
санкциониращото влияние на глобалната и европейската конкуренция.  

Четвърто, голяма част от турските фирми изградиха многобройни национални 
и интернационални конкурентни предимства и станаха конкурентоспособни в 
редица отрасли и подотрасли.  
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Пето, турският частен сектор и инициатива стана още по-динамичен, 
конкурентен, инициативен, регионализиран и глобализиран.  

Шесто, всички или почти всички икономически индикатори на страната 
отбелязаха значително и позитивно развитие през изследвания период и 
особено през новия етап на МС, с изключение на някои важни явления и 
процеси (каквито са външно-търговския и платежния баланс на страната), в 
който се наблюдават негативни развития от значителен размер.   

Седмо, асоциирането като цяло  и  МС в частност доведоха страната до нова 
стопанска, търговска, финансова и институционално-икономическа мощност и 
готовност, която бе необходима за започване на преговори и процедури за 
бъдещото пълноправно икономическо, политическо и социално интегриране 
на страната към ЕС.  

Осмо, старите и ретроградните производствени и пласьорски структури в 
страната са ликвидирани из основи и са заменени с нови и модерни 
производствени и пласьорски структури. По такъв начин турската икономика 
и нейният главен мотор – частният сектор станаха изключително динамични, 
модерни и конкурентоспособни за да могат да се справят с големите 
европейски и паневропейски предизвикателства. Следователно несъстоятелни 
са твърденията, че “Турция все още няма функционираща пазарна икономика”, 
и че “тя няма да може да издържи на европейската и световната конкуренция.  

Девето, икономическите, политическите, правните и социалните реформи, 
които са извършени от Турция като условие и подготовка за хармонизация и 
присъединителни преговори, доведоха до ново състояние и динамика на 
турската маркетингова обкръжаваща среда и до нейната сполучлива адаптация 
и хармония към европейската маркетингова обкръжаваща среда.  

Десето, настоящите и бъдещите икономически, маркетингови, 
комуникационни, научно-технически, политически и геостратегически 
реалности и потребности обуславят реалните и потенциалните перспективи за 
ранното или късното, но неизбежното интегриране на Турция в ЕС. Тук съвсем 
друг е въпросът: кога (в близко или  далечно бъдеще) ще се осъществи то? 
Освен това, тези перспективи не се разминават с закономерния и 
изключително интензивния процес на глобализацията и регионализацията на 
икономиките, пазарите и комуникациите в света и региона. Нещо повече те се 
кореспондират с геоикономическа и геополитическа логичност, 
дипломатическа съобразителност, комуникационна коректност, историческа 
приемственост, социална справедливост, културна разнообразност, европейска 
и паневропейска етичност,  общочовешка и религиозна толерантност. 

Няма никакво съмнение в това, че процесът на пълната интеграция като цяло и 
икономическата интеграция в частност на Турция в Съюза ще бъде едно 
голямо предизвикателство и за ЕС и за Турция.  Ето защо този процес трябва 
да бъде програмиран, планиран, организиран, мениджиран и мониторингован, 
както трябва и перфектно. В противен случай той няма да създаде очакваните 
резултати, ефекти, възможности, ползи и дивиденти за двете страни.  
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Поради редица фактори и причини като голямо население и територия, 
географско положение, геополитически и геоикономически особености, 
икономически и военен потенциал, голяма безработица, ниски доходи, големи 
миграционни тенденции, значителни екологични проблеми, социални, 
културни и религиозни характеристики на Турция, пълната икономическа 
интеграция на страната към ЕС ще бъде твърде специфична и различна от 
подобната интеграция на старите и новите страни-членки на ЕС. 

Процесът на икономическата интеграция на страната към ЕС е обусловен, 
улеснен и ускорен  в резултат на редица фактори, сред които се открояват 
особено: функциониращата от десетилетия насам пазарна икономика в 
страната и определена зрелост на нейните институции, високите темпове на 
икономическия растеж в страната от много години насам, голямата динамика и 
инициативност на турския частен сектор, модерната маркетинговата 
обкръжаваща среда в страната, многобройните пазарни възможности, 
постиженията на асоциирането и МС, някои важни икономически и 
маркетингови алтернативи на Турция, глобалната конкуренция и 
многогодишната отвореност на турския пазар и икономика пред външния свят, 
реформаторския процес и неговата последователност, геостратегическото и 
геоикономическото положение на Турция, голямата численост на турците, 
живеещи и работещи в Европа. 

Наред с това има и многобройни бариери и проблеми пред икономическата 
интеграция на страната в ЕС. Сред тях се открояват особено икономическите 
бариери и проблеми, най-важните от които са: състоянието и перспективите на 
турското селскостопанство, високата развитост и конкурентност на турската 
текстилна индустрия, слабостта на турския застрахователен отрасъл, 
регионалните диспропорции и контрасти, миграционните процеси, високата 
цена за ЕС на интеграцията и др. 

Икономическият ефект и влияние на пълната интеграция на Турция върху ЕС 
ще бъде позитивен без да бъде особено голям в близко бъдеще. Но той ще 
нарасне с течение на времето. Що се отнася до икономическия ефект и 
влияние на тази интеграция върху самата Турция и нейните макро и микро 
икономически структури, то, този ефект и влияние е и ще бъде също 
позитивен без да бъде малък въобще. 

Стойността, респ. цената на икономическата интеграция на Турция в ЕС е 
изключително висока за ЕС. Тази висока цена е един от аргументите, с които 
се оперират европейските опоненти и критици на пълноправното членство на 
Турция към ЕС.  

По-специфични и трудно решими в процеса на икономическата интеграция 
проблеми са два, които се открояват особено сред всички икономически 
бариери и проблеми на процеса, и които създават определени резерви, 
възражения дори конфликти от взаимно естество между ЕС и Турция. Първият 
от тях е въпросът за свободното движение на хората, който фигурира в 
Анкарския договор и допълнителния протокол, подписани от двете страни, и 
който не веднъж е бил обект на обсъждания и отлагания за решение. Този 
въпрос е, че се очаква голяма миграционна вълна от Турция към ЕС, ако 



Саваш Орхан Йозиолдаш – Същност, ефекти , проблеми и перспективи на процеса ... 

 137

принципът за свободното движения на хора се осъществи и че тази вълна ще 
създава нови и големи проблеми за паневропейския пазар на труда. Вторият 
проблем е големите мащаби и специфичните особености на селскостопанския 
сектор в Турция. Той е не много конкурентен и конкурентоспособен, включва 
както многобройните големи и най-големи, модерни и супер модерни 
земеделски стопанства, така и малки, средни и мънички стопанства, които 
работят с примитивни фактори на производството. Съществуват европейски 
опасения, че пълното интегриране на Турция към ЕС ще увеличи и ускори и 
без това големите проблеми на аграрния сектор в ЕС.  

Процесът на икономическата интеграция на Турция в ЕС има многобройни 
силни и слаби страни, заплахи и възможности. Но равносметката показва, че 
неговите силни страни и възможности преобладават над и пред неговите слаби 
страни и заплахите за него.Този факт детерминира ранното или късното, но, 
неизбежното интегриране на страната в ЕС. 

Има научни и емпирични доводи и основания да се каже, че пътят на Турция 
към пълната икономическа интеграция в ЕС преминава и ще продължава да 
преминава през един триъгълник, който се състои от Гърция, България и 
Румъния. Централно и уникално е мястото на България в този стратегически 
триъгълник, от където турските фирми могат и плануват да навлизат в 
просторните, широките, високо-културните, богатите и платежоспособните 
европейски пазари за индустриални и потребителски продукти, и за нова 
делова и инвестиционна дейност и активност. Не случайно по-прозорливите и 
опитните мениджъри, маркетолози и собственици на редица турски фирми 
осъзнаха и видяха това стратегическо, географско, геополитическо и 
геоикономическо място на България. Ето защо те разгледаха и продължават да 
разглеждат България като една изключително близка, много перспективна, 
динамично развиваща се и доста надеждна и благоприятна маркетингова 
макро и микро среда, която е съставна част на паневропейската маркетингова 
среда, и  от която съвсем лесно и безпроблемно може да се тръгне и се стигне 
до самия център на ЕС и неговите 27 страни-членки всякога и особено при 
възможното и евентуалното затваряне от страна на ЕС на вратите на 
икономическата и пълната интеграция на Турция. Този подход към България 
бе и продължава да бъде една от най-съществените причини за широко 
мащабното пристигане и навлизане на огромен брой турски фирми в България 
през последните 6-7 години. От тази гледна точка, разширяването и 
задълбочаването на икономическите, научно-техническите, социалните и 
културните връзки на Турция с България  представлява особена важност, 
постоянна актуалност, национална и глобална потребност и необходимост за 
Турция и нейната евроинтеграционна визия. Ето защо и няма да е пресилено 
да се каже, че пътят на Турция за ЕС и за нейната пълна интеграция в ЕС 
преминава през България и София. Преминавайки през този път, Турция може 
и трябва да се възползва от позитивния и поучителен опит, който е натрупан 
от България в съвсем пресния процес на пълната й интеграция в ЕС, и който се 
натрупва от нея през първите й години като една от трите най-нови членки на 
ЕС. 
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A SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVE ON WOMEN 
ENTREPRENEURS: EVIDENCE FROM TURKEY 

 
Within the context of globalization where women’s labour force participation 
and employment rates have grown all over the world where as Turkey differs 
from most countries with no increase in the growth women’s labor force 
participation. This situation is associated with a low demand for female 
labour as well as with socio-cultural factors limiting the supply of female 
labour. Women entrepreneurs in Turkey have problems in various common 
problems like social and cultural surroundings, difficulties in finance, 
insufficient education and too much burden as family responsibilities at home. 
It is observed that the most women entrepreneurs focused on service sector 
because of their education, managerial experience and risk tolerance. This 
paper is a review article that highlights some the key differences between 
male and female entrepreneurs and also examines gender discrimination in 
the Turkish labour market. A critical evaluation of the literature revealed that 
female entrepreneurs often have similar reasons for starting their own 
businesses. Special attention is given here to theoretical and empirical 
literature of the gender discrimination in Turkey where traditional and 
cultural beliefs are still widespread and impact on labour force participation 
rates and enterpreneurialship. 
JEL: E24; I21; J16; J21; J81 

 
 

“Everything we see in the world is the creative work 
of women. There is a straighter and more secure 
path for us to follow than the one we have been. This 
is to have Turkish women as partners in everything, 
to share our lives with them, and to value them as 
friends, helpers & colleagues in our scientific, 
spiritual, social & economic life”. 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
 

1. Introduction 

The 20th century has been a period of rapid change for many women, but life for 
women in some parts of the world still remains harsh. Even where females have 
experienced great advances like those in many developed countries, there are still 
some similarities between their economic role today and the role of women in the 
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1900s. During the 19th and 20th century, attempts were made to define and extend 
human rights, but most of these struggles ignored or denied the rights of more than 
half the human race – women. 

Women are playing a vital role in the global market as entrepreneurs, gaining 
experience in the financial risk of the initiation, operation and management of a 
given business. Women play a large and growing role in the US, Canada and UK. In 
poorer countries it appears that fewer women participate in entrepreneurial activities. 
This gap demonstrates the difference between the number of men and the women 
participating in entrepreneurial activities in the developing world as compared to the 
developed world. The areas of employment that women in developing counties are 
most interested in much are public relations, transport, delivery, producing and 
marketing consumer goods, commercial banking, financial services, insurance, 
counseling and other service-related industries. In this process, women business 
owners are innovators, job creators, and providers of economic security. As owners 
of small and medium-sized enterprises (SMEs) women can also provide 
multinational companies with ideas, inventions, technology, raw materials, supplies, 
components, and business services. Ultimately, female business owners will be 
recognized for who they are, what they do, and how significantly they impact the 
global economy (Kasnakoğlu and Dikbayır, 2002). Like a proverb know in Turkey, 
change is afoot in the global economy and it is amusing a woman’s face. 

The discrimination women have to face in the labor market has long been a subject 
of study for economists. With the increase in labor force participation of women in 
developed countries, economists have begun to address the causes of different forms 
of discrimination such as wage differences, occupational segregation and 
employment opportunities of women. In many developing countries, the 
participation of women in the labor market is lower than it is in the developed 
countries and generally gender related statistical data is lacking. Therefore, 
discrimination begins with the low participation of women in labor force (Dayıoğlu, 
2000). Of course there are many other reasons that cause the discrimination like 
barriers prior to employment, to education and etc. 

In Turkey, it has taken a long time for women to take an active role in both business 
life and creating jobs for themselves. Because of this late development, the number 
of female entrepreneurs is very low. Women have a range of reasons for building 
their own businesses so late. Forexample they are faced with specfic obstacles 
related to their streotypical gendered rile in society, such as family responsibilities 
such as care of their children and doing the houseworks. Also they have other 
problems they face in the sector as an entrepreneur like Political instability, limited 
access to new technologies and qualified managers and instability in market 
conditions and the financial sector. These factors slow down their participation in 
the sector. To be an entrepreneur is a way for women to escape from economic and 
social dependence, and, whereas economic necessities affect women’s decisions, the 
drive to run their own businesses and not work for others can also be important.  

The purpose of this paper is to discuss the important issues surrounding the women 
entrepreneurship. Special emphasis is given to the relationships between the female 
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unemployment rate, per capita income, service sector and the FLFPR on the 
proportion of women in the total labor force in the period from 1980 to 2005 in 
Turkey. It is argued here that three arguments can be made for the difference 
between men and women: 1. women invest their roles within the household while 
men invest their time in paid workforce which explains the cultural and social 
barriers that women entrepreneurs face. 2. Women and men bring different social 
and human capital to the sector. Because they have completely different business 
relationships, managerial experiences, education, risk tolerances, length of banking 
and commercial relationship with more emotional approaches compared to men. 3. 
Firms owned by women are relatively smaller than those owned by men. They are 
concentrated more on retail and service sector rather than industrial. Therefore; size, 
financial position and sector are fully dependent on gender ownership. The content 
of this paper is: the next section is briefly summarizes the determinants of 
entrepreneurs. The third section discusses the differences between men and women 
entrepreneurs using determinates of entrepreneurialship. Special attention will be 
devoted to the structure of entrepreneurialship in relation to Turkey. The fourth 
section examines women entrepreneurs and their roles in Turkey using examples to 
illustrate the situation, and the difficulties they are facing. Section five describes the 
data used in this study and how these datas are combined to make the estimation. 
Estimation results are given in sixth section, while the final section provides 
concluding remarks.   

2.    Sectoral Changes in Entrepreneurship 

Women have the same rights as men to equal access to the services provided by their 
government, including, but not limited to, services in such areas as education, law, 
finance and banking, transportation, social support services and public sector 
employment. There was a precipice between men and women’s employment and the 
difference has started to decrease since 1990. In Turkey, while overall employment 
growth was not rapid, manufacturing has created significant job opportunities for 
women since 1990. The proportion of women who are classified as “employers” is 
very small and has remained so, whereas the proportion of males has grown steadily. 
This reflects that it is inappropriate for a woman to run a workplace by herself from 
men’s perspectives, given the competitive nature of the manufacturing industry and 
the conditions of the workplace. But although progress in the entrepreneurial sector 
has been made over recent decades, women in Turkey experience difficulties in 
starting up and continuing their business. They have faced many problems such as 
the community’s views of women’s place in society, that is being a housewife, 
having children, and the most important one, being a women. However, women who 
are in the enterpreneurial sector have a positive impact on the family’s financial 
situation (Özar and the others, 2000).  

As in most other developing or middle income countries, the female labor force in 
the industrial sector is young, mainly between fifteen and twenty-four years old. If 
the twelve to fourteen year old group is included, women under twenty-five 
comprise half the female manufacturing labor force. While less than ten percent of 
the female labor force is employed in the industrial sector, there is a high degree of 
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job segregation - eighty percent of women work in textiles and food industries and 
of these, eighty percent are in the lower ranks of production, and on average they 
earn up to thirty percent less than men (UNDP, 2001). 

Compared to industry, the services sector has been one of relatively rapid 
employment growth for women. The majority of women are in community, social 
and personal services. As in industry, there is serious under-estimation done by State 
Statistics of Turkey of the number of women working in this sector.  

Notwithstanding the high proportion of women professionals, women are still 
segregated in the lower ranks of each profession. For instance, in academia, women 
account for over thirty percent of all faculty, but only twenty percent of full 
professors. In government, women account for just over twenty five percent of 
professional staff, but only a small percentage of them are directors and chiefs in the 
line ministries. Similarly in the health sector, there is a great concentration of 
women in the paramedical ranks (Ufuk and Ozgen, 2001). 

For women who work in the industrial and service sectors, the lack of appropriate 
training is perhaps the greatest constraint to their advancement. While the gender 
gap in educational attainment has been narrowing continuously over the past thirty 
years, gender segregation in the labor force has not yet begun to narrow. Men 
receive significantly more job training than women although more women in skilled 
positions received their training in schools like how to be a manager, how do control 
themselves, how to use their abilities due to their positions. Enrollments of girls in 
vocational training schools are significantly lower than for boys - as low as 3 to 1. 
(World Bank, 2000) 

Ceasing gender segregation has been the legal norm in Turkey, and yet the position 
of the majority of women has remained essentially unchanged by their legal 
emancipation. In the 1980s it was accepted within government that gender-neutral 
policies have not been sufficient, but little seems to have been done to address the 
marked gender differences in status, occupations and sector distribution in Turkey 
which have changed very little over time. Since 1955, two-thirds of women workers 
have remained concentrated in the unpaid family worker category, usually in 
agriculture. The proportion of women in the professions rose steadily from 1965 to 
1990, the proportion of women among service workers almost doubled, and the 
percentage of women among clerical and sales workers also increased dramatically. 
The proportion of women in managerial and administrative occupations, however, 
remained at about six percent between 1970 and 1990. (World Bank, 2000) 

Differences with respect to gender and location partly explain the declining overall 
trend. These differences, in turn, reflect a range of sociological, cultural, and 
institutional factors (Tunali 2003; Tansel 2001). According to Tunali (2003) in rural 
areas, where agriculture dominates and home and work environments overlap to a 
greater extent, all family members are more likely to participate in productive 
activities. By contrast, urban households tend to be more specialized; men earn an 
income while women are homemakers. Greater access to education in urban areas 
lowers labour force participation in younger age ranges. Lower female participation 
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rates in the urban setting reflect social custom whereby married women are expected 
to devote themselves to child rearing. Therefore young, unmarried women with 
greater financial need and less onerous family responsibilities are three times more 
likely than married women to be in the labor force.  

Over the final decades of the 20th century, both demand and supply factors become 
very important in contributing to increase women’s participation in employment 
sector, as women’s labor market experiences became more similar to men’s. The 
increase in the availability of better jobs for women was interpreted by Galor and 
Weil (1996) as a form of female-biased technological change. In particular, they 
argue that there is a link between skill-biased technological change and changes in 
women’s fertility and labor choices. 

The economic and social contributions of entrepreneurs, new companies, and family 
businesses have been shown to make immensely disproportionate contributions to 
job creation, innovation, and economic renewal, compared with the contributions 
that the 500 or so largest companies make (Upton, Teal, & Felan, 2001; and 
Chrisman, J.J., Chua, J.H., & Sharma, P., 2003). 

Stoner et al. (1990) examined in his study the extent of work-family role conflict 
experienced by female small business owners, and found that time pressure, family 
size, support, job satisfaction, and marital and life satisfaction are important 
variables affecting work-family role conflict. 

From Mincer’s research (1985) declines in average family size and in the duration of 
marriage in USA provide an increased scope and motivation for female labor force 
participation. However, although women are increasingly entering the work force, 
they are still more likely to be the primary parent, emotional nurturer and 
housekeeper because of working more relaxible and can work easily.  

Johnson and Storey (1993) compared men and women entrepreneurs. They found 
that women entrepreneurs are older than men, less competent in their occupations 
because of lack of knowledge and experience, less successful in obtaining capital 
from banks and they have a higher ratio of business partnerships. In 1996, the 
researchers in USA tried to contact entrepreneurs by telephone in a follow-up 
survey. They found that there were not any significant differences between women 
and there were not any significant differences between women and men 
entrepreneurs in performance over time. 

Ahl (2006) asserts that the rationale for conducting most studies about women’s 
entrepreneurship is to bolster economic growth. The value of womenowned firms is 
then compared to that of male-owned firms using standard financial and economic 
benchmarks (e.g., growth, job creation and innovation). This traditional checklist of 
metrics ignores important issues such as equality and gender/power relations. 

Research by Çelebi et al. (1993) on independent, female business owners found 56% 
were in Trade, 23% in services, 14% in production and trade and 8% in production. 
Of these women’s families, 62% did not object to them operating their business and 
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74% of women’s families encourage the women to expand their business. When 
they examined the relationships with their business environments, they found that 
56% women entrepreneurs obtained their own raw materials by themselves and 50% 
went on business trips alone. 

Solomon, Duffy and Tarabishy (2002) conducted one of the most comprehensive 
empirical analyses on entrepreneurship education. In their review of 
entrepreneurship pedagogy, they stated, “A core objective of entrepreneurship 
education is that it differentiates from typical business education. Business entry is 
fundamentally a different activity than managing a business. 

Chandra’s(1991) research on the socio-economic profiles of women in New Delhi 
showed that 60% of women did not have trading experience, 50% of women were 
sole-owners of businesses, 45% of them were manufacturers, 30% of them were 
tailoring and cloth selling businesses and 50% of them obtained a high income from 
their job. All women in this resecrh stated that they found themselves “very 
successful entrepreneurs”.  

Davidson (2000) studied the influences of social and human capital on both the 
discovery as well as the exploitation of entrepreneurial opportunities: their findings 
revealed that previous start-up experience was positively associated with both of 
these facets, while a managerial background was not a useful predictor of either 
behaviour. Moreover, entrepreneurial discovery was strongly linked to level of 
education as well as having parents and/or close friends or neighbours who are in 
business.     

According to Zinger, Riverin and Robichaud (2005) part of the influence of gender 
is attributable to individual characteristics: in comparison to men, women tend to 
have lower incomes, prefer to work part-time, have perceptions of poor 
opportunities and report low self-efficacy. The other influence is tied to the business 
decisions that the person makes and the business context that is created by these 
decisions 

Finally, some studies infer that discrimination by banks can be a factor. An 
interesting study by Fay and Williams (1993) tested for discrimination by sending 
out identical loan applications, whose sole difference was the gender of the 
hypothetical applicant. They found that the applications were significantly more 
likely to be declined or restricted if the name was that of a woman than a man. In 
their study using data from the Business Environment and Enterprise Performance 
Survey (BEEPS) from Europe, Muravyev et al. (2007) found that female managed 
firms have a 5.4 percent lower probability of securing a bank loan than male 
managed firms. They also evaluated the existance of financial constraints by looking 
at interest rates and found that female managed firms on average pay 0.6 percent 
higher interest rates than their male counterparts. Both these factors suggest 
discrimination against female entrepreneurs and the authors suggested that this 
discrimination is found to be higher in the least financially developed countries in 
the region. 
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3.    Differences between Men and Women Entrepreneurs 

Increasingly, female entrepreneurs are considered important for economic 
development. Not only do they contribute to employment creation and economic 
growth through their increasing numbers, but they also make a contribution to the 
diversity of entrepreneurship in the economic process (Verheul and Thurik 2001). 
Female and male entrepreneurs differ with respect to their personal and business 
profile: they start and run businesses in different sectors, develop different products, 
pursue different goals and structure their businesses in a different fashion (Brush 
1992, Fischer et al. 1993, Chaganti and Parasuraman 1996, Carter et al. 1997, 2002).  

Results of several studies led researchers to conclude that the primary similarity 
between male and female entrepreneurs could be found in their motivation for 
starting their own businesses. These similarities included a desire for financial 
security, a need for autonomy, and a response to the identification of profitable 
business opportunities (Anonymous, 1995; Birley, 1989). 

Chaganti and Parasuraman (1996) found no differences between male and female 
entrepreneurs regarding achievement motivation, autonomy, persistence, aggression, 
independence, non-conformity, goal-orientation, leadership, or locus of control 
(cited in Birley, 1989). However, Chaganti (1996) did find that women 
demonstrated a lower self-confidence than men. Looking at a different set of 
personality traits, Carrington (2006) found that female entrepreneurs tended to be 
visionaries and catalysts, whereas male entrepreneurs tended to be more 
traditionalists (cited in Birley, 1989). She concluded that this difference might help 
to explain the problems women encounter with the "organizational rigidity" of the 
corporate world and she suggested that women may start their own businesses in an 
effort to cope with the conflict between their personalities and corporate business 
processes. 

The literature indicates that female entrepreneurs tend to perceive success differently 
than male entrepreneurs. Male entrepreneurs tend to evaluate success based on 
revenues and sales forecasts, an emphasis that may, according to conclusions drawn 
by Garcia, explain why male-owned firms earn 70% more in annual revenues 
(1999). Female entrepreneurs tend to place more of an emphasis on the balance of 
important life factors in measuring success, according to a study by Vermond 
(2000). Male and female entrepreneurs tend to have very different management 
styles, a finding that is logical in light of their differences in personality, experiential 
background, and perception of success. Men tend to have a more directive 
management style, while women use a more collaborative approach to leadership. In 
general, women employers understand the conflicting demands on their employees’ 
time and energy, and the employees' need to balance work with family and personal 
interests (Verheul, Risseeuw and Barlelse, 2002). 

However a review of the literature by Allen (1996) showed that women who start 
businesses in more non traditional female fields tend to think more like their male 
counterparts and they tend to have higher profits. These women tend to open 
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businesses in industries that include: transportation, construction and development, 
communications, manufacturing, aerospace, wholesale distribution, finance, high 
technology, and entertainment. These women are 26% more likely to develop global 
markets than women in traditionally female fields, and 64% more likely to export 
products into foreign markets. This category of female entrepreneurs is also more 
likely to build larger more corporate organizations that make 38% more gross sales 
than other female entrepreneurs. Also, these women are more likely to seek bank 
financing, and were 17% more likely to increase the amount of investment they had 
in their companies.  

In Canada, 47 percent of all small and medium enterprises (SMEs) in 2001 had at 
least one female owner. Furthermore, women comprised 34 percent of self-
employed individuals in Canada, a proportion that has been rising over the last two 
decades (Industry Canada, 2005). 

If the labor market can be segregated, then entrepreneurship will also be segregated. 
Women and men will only engage in entrepreneurial activities where they have 
some previous experience and knowledge. This has to be considered when trying to 
explain differences between women’s and men’s entrepreneurship. Therefore the 
question which has to be answered is the difference between men’s and women’s 
probability to engage in entrepreneurial activities related to the access to information 
and knowledge, availability of capital, and in some cases institutional factors and 
opportunities are segregated because of differences in industry and educational 
affiliation.  

Generally in every society, women’s access to enter any organizations and effectual 
leadership in any position of their career is limited. Any women who are in non-
profit organization is giving her declaration of freedom and break through all the 
barriers related to economy, politics, cultural and social. Women indeed want and 
need women’s business Association that will help them in their problems and if 
possible, participate in them and/or work for them.  

Association can play a very supportive role by providing access to: 

• Leadership 

• Technology 

• International trade training 

• Market identification 

• Industry information, trends 

• Contacts for sources of credit 

• Mentoring, counseling and advice 
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• Skill development in operations, management and marketing 

• Advocacy and legislative pressure 

To make a foster growth in women entrepreneurs, societies must not isolate women 
business owners in the sector.  Instead of this, they should support, encourage, train, 
teach or explain every important issues to them. So Business Associations have an 
important role here like Russian start-up training operation named Starya Russia, 
Women Entrepreneurs Association of Nepal that provides loans for women 
entrepreneurs. By the way, innovation centers, enterprise centers, training centers, 
business development assistance, and guidance through government regulatory 
agencies can also be offered (Jalbert, 1999).  

Women’s entrepreneurship deals with both the position of women in society and the 
role of entrepreneurship in the same society. So women are therefore dealing both 
with the factors that affect the gender system and the factors that affect 
entrepreneurship in the society. While entrepreneurship and the gender system have 
been widely researched, they also have to be researched separately. Indeed, very 
little attention has been directed towards women’s entrepreneurship.  

As noted above women have different demands on them than men and they also 
have different priorities and motivation when starting firms or opening business. 
Women still have the major responsibility for family and children, which means that 
they have fewer possibilities to be flexible with their day-to-day time management. 
Therefore compared to men, they are more prone to start home-based businesses and 
they are more prone to start part-time businesses. Creating a balance between work 
and family is still very complex for women who are working in the labor force. The 
work and family balance for women in family businesses, however, is even more 
complicated to women who are not part of a family business household.  The work 
roles of these women are further complicated in that women who are not the owners 
often work without pay or a job description (Danes & Olson, 2003).   

At this point we will discuss the types of determinants of entrepreneurship 
categorizing them into the following four groups: female unemployment rate, per 
capita income, service sector, female labor force participation rate. Obviously, there 
is a large range of variables influencing (female) entrepreneurship. But the data 
which is available for the regression analysis is limited for determinants of (female) 
entrepreneurship.  

 

3.1. Per Capita Income 

The effect of per capita income on entrepreneurship is complex as the development 
of a country’s income level can be an indicator for several economic situations. 
Further, economic development tends to have a relationships with real wages, the 
opportunity costs of self-employment and wage rates. Raising real wages raises the 
opportunity cost of self-employment by making wage employment more attractive. 
Several studies show the negative effect of economic development on self-
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employment (Kuznets 1966, Schultz 1990, Bregger 1996). However, these studies 
refer mainly to the 1980s and earlier when per capita income levels were relatively 
low. The negative effect may reflect the exploitation of economies of scale in the 
post-World War II period when the technological environment was relatively stable. 
Recently, studies report a positive relationship between per capita income and 
entrepreneurship since the 1970s (Storey 1999, Carree et al. 2002). From a certain 
level of economic development, an increase in wealth tends to be accompanied by 
technological development and an increase in the size of the service sector, 
developments that positively influence entrepreneurship. So, both female and male 
entrepreneurial activity is expected to show a positive relationship with per capita 
income. 

According to SIS statistics, 78 percent of people working primarily at home are 
women in Turkey. This percentage increases to 85 for urban areas and decreases to 
64 for rural areas (SIS, 2000: 89). The ratio of women doing work at home has 
increased 48 percent from 1990 to 2000 (SIS, 1990: 146; SIS, 2001: 93). This 
significant increase can be interpreted as the result of earning additional income by 
increasing the household income overall. On the other hand, being married and 
responsible for childcare and household work at home are also barriers for women to 
enter the labor force. So they try to find other options that will make them earn 
income, such as working at home. They earn money from knitting pullovers, carpet 
and rug weaving, handloom weaving, lace making, and crocheting, tailoring, 
souvenirs and food production. This will bring very little money because the 
productivity is low. Also, they can work at domestic cleaning, child caring, 
hairdressing and/or home office work in order to overcome any financial difficulties. 
Of course the wage they are earning is little compared to men’s; but it doe contribute 
to the family budget.  

 

3.2. Service Sector 

The service sector tends to positively influence entrepreneurship. The service sector 
is characterized by low initial capital requirements, leading to low barriers to entry. 
Most services ın Turkey are characterized by a relatively small in size. The growth 
of service industries has also been a major factor in increasing female labor force 
participation (Oppenheimer 1970, Ward and Pampel 1985). As women have more 
opportunity to have a place in the service sector, a higher proportion of services may 
be more likely to influence female rather than male entrepreneurship.  

Even after all considerations are taken into account, there are still so many women 
employed in agricultural sector. In 1985, 79 percent of women compared to 30.3 
percent of men were working in this field. For the same year, only 8.1 percent of 
women were employed in industry and 12.9 percent in the service sector. This is 
because a majority of urban women are housewives; while nearly all rural women 
work outside the home in agriculture. 

The distribution of male employment at the national level is: 30.3 percent work in 
agriculture; 25.1 percent in industry and 44.6 percent in the service sector. Although 
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agriculture continues to be the largest sector in terms of employment for women, it 
began to decline. Service sector employment has grown rapidly and by 2005 become 
the largest employing sector for men and the second largest employing sector for 
women, after agriculture. The decline of agriculture and the growth of the service 
sector are common place for developing societies such as Turkey. The highest 
percentage of women’s labor force distribution in cities in the service sector, 
followed by industry and then agriculture. The percentage distribution for men has a 
similar trend; with the service sector having the higgest ratio compared to other 
sectors. In the last ten years, women’s participation in the industrial sector has 
decreased due to the growth ın the service sector. The reason for the rapid growth of 
the service sector in Turkey is that women can find many jobs that are suitable for 
them. 

 

3.3. Female Labor Force Participation Rate 

A higher proportion of women in the labor force is not reflected in the area of self-
employed as women are less likely than men to become self-employed. Delmar and 
Davidsson (2000) found that gender is a strong predictor of nascent entrepreneurship 
at the micro-level, with men being more likely to have the intention to start a 
business than women. Uhlaner et al. (2002) found that countries with a higher 
proportion of females in the labor force are characterized by a lower level of women 
in self-employment. While a higher proportion of women in the labour force may be 
expected on female entrepreneurial activity. Hence, even though women tend to be 
wage-employed rather than self employed, higher proportions of female labour are 
expected to be associated with higher female entrepreneurial activity rates, simply 
because the supply of female workers is larger. So it is expected that female labor 
force participation influences entrepreneurship.  

Since 1980s there has been a definite decline in female labor force participation in 
Turkey. In this period the decline in women’s participation in labor force has been 
greater than men’s. Female labor force participation was 35.5 percent in 1980 and 
declined to 24.9 percent in 2005. Therefore women’s participation in the labor 
market needs to be investigated. That is to say, more and more women are 
withdrawaling from their position in the socio-economic life of Turkey. The decline 
in male labor force participation has gone from 84.6 percent to 74.5 percent in the 
same period. Although the decline in the female labor force in the last 20 years is 
important, its causes are more important. Structural economic changes, urban 
migration and agricultural laws have been considered the main reasons for this 
reasons.  However, despite the slowing rate of migration and a female population 
that increasingly lives in cities which make it easier to access jobs, female labor 
force participation rates continue to decline.  

On the other hand, there have been a number of theoretical and empirical studies that 
show that gender inequality in education and employment mean a decreasing labor 
force and reduced economic growth in the country. The main arguments from the 
literature, which are discussed in detail in Klasen (1999, 2002), are that gender 
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inequality in education reduces the average amount of human capital in a society and 
thus harms economic performance.  

Human capital theory regards participation in education as an investment in human 
capital because of the expected returns later in life (Becker, 1964). So it can be said 
that the greater the amount of educational attainment, the more skilled, 
knowledgeable and productive people in the society will be.  Therefore, the level of 
education has a strong impact on social outcomes like mortality, fertility, education 
of children, income distribution and life expectancy at birth.  Promoting female 
education is known to reduce fertility levels, reduce child mortality levels, and 
promote the education of the next generation. Each factor in turn has a positive 
impact on economic growth and GDP of that country. Thus gender gaps in education 
reduce women’s opportunities to attain high education levels in society. Further 
gender gaps in education might also automatically lead to gender gaps in 
employment both the formal and informal sector where employers will prefer 
educated workers and because of that they will not consider job applications from 
uneducated women. This means that gender gaps in education and employment are 
closely related.  

Table 1 
Illiteracy and literacy rate (%) between years 1935-2000 

Census year Illiteracy Rate Literacy Rate 
Total Female Male Total Female Male 

1935 80.8 90.2 70.7 19.2 9.8 29.3 
1940 75.5 87.1 63.8 24.5 12.9 36.2 
1945 69.8 83.2 56.3 30.2 16.8 43.7 
1950 67.5 80.6 54.5 32.5 19.4 45.5 
1955 59.0 74.4 44.1 41.0 25.6 55.9 
1960 60.5 75.2 46.4 39.5 24.8 53.6 
1965 51.2 67.2 35.9 48.8 32.8 64.1 
1970 43.8 58.2 29.7 56.2 41.8 70.3 
1975 36.3 49.5 23.8 63.7 50.5 76.2 
1980 32.5 45.3 20.0 67.5 54.7 80.0 
1985 22.6 31.8 13.5 77.4 68.2 86.5 
1990 19.5 28.0 11.2 80.5 72.0 88.8 
2000 12.7 19.4 6.1 87.3 80.6 93.9 
2006 2.3 1.8 2.4 97.8 98.2 97.6 

Source: Republic of Turkey, State Institute of Statistics-Population and Development 
Indicators and State Planning Organization, 2002. 

 

In Turkey, the explanations mentioned above are directly related to what women are 
facing in the market. The uneducated women have been externalized from the labor 
force unless they are self-employed. It is also hard for them to find a job that suits 
their life style, their expectations and beliefs. The working conditions are so hard 
that they have to quit the job as they are working so many hours including 
weekends, doing work at home and so on. So they have to make a decision whether 
to work as an employer or to work as a family worker at home. Because of the 
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pressures of community rules, beliefs, traditions and impressions, they generally 
give up work involuntarily. But it is important to note that female education has a 
great impact on the well-being of both families and the society. Being educated 
increases children’s education profile which results in better educated people. The 
first step in education is literacy which gives a fundamental skill to empower women 
to take control of their own lives. With an increasing literacy rate, they will have 
more access for getting a better position in the labor market. This will then enhance 
women’s position in the society.  

In Turkey, the level of schooling is still very low for women although progress in 
enrollment has been made over the past decades by UNESCO. The literacy rates are 
showing an increasing trend from 1935 till today. That means that progress will 
prevail in time. Nowadays, there are projects aimed at people who are not sending 
their girls to school. The Kardelen project and The Girls Lets Go To School projects 
are a couple of examples that are very popular. People are donating money to these 
projects or sending feedback via their mobile phones which will be later counted as 
money for these projects. The basic aim of these projects is to increase the literacy 
rate of women in Turkey.  

Literacy rates for men and women differed between 1935 and 1980. But later, 
because of the progress that has been made so far, the percentage of women shows 
an inevitable and unexpected raise in spite of all the difficulties they face. And this 
shows that, if conditions continue like this, in the future there will be no uneducated 
women. 

 

3.4. Female Unemployment Rate 

The relationship between unemployment and self-employment has been shrouded 
with ambiguity (Audretsch et al. 2005: 2). There are different types of effects of 
unemployment on entrepreneurs.  First of all, there is a positive effect of 
unemployment by decreasing the opportunity cost of self-employment. If there is a 
very little chance for unemployed people to find a job, they can turn to self-
employment. People who start a new business because of having no other 
opportunity of employment are more lucky than people who are seeking job in the 
sector. Because it is a chance for them to make an experience as an entrepreneur, to 
show their ability and knowledge, to provide employment and also be a model for 
people who want to become entrepreneurs.  

In an economy dealing with crises, high rates of unemployment may be associated 
with a lower level of entrepreneurship. High rates of unemployment may be an 
indication of a decrease in the number of business opportunities because of the crisis 
employers are facing in the market and organizations then hire employees who 
demonstrate perform better economic performance in a depressed economy. It can 
be said that the unemployment level can negatively affect female, rather than male, 
employment as women are often involved in service-type and part-time jobs.  Lin et 
al. (2000) found that the self-employment rate of women, compared to the male self-
employment rate,  is more negatively responsive to unemployment. 



Meltem INCE – A Socio-Economic Perspective on Women Entrepreneurs: Evidence from ... 

 151

In Turkey gender roles, specifically the gender division of labor in the household, 
affect women’s and men’s labor market choices in different ways. The breadwinner 
role forces men to earn an income, regardless of the conditions and the qualities of 
the job that they perform. Men who cannot accomplish the breadwinner role 
expected of them feel guilty and useless. This stress is even greater in times when 
there is a shortage of jobs in the labor market. Under these conditions, many men are 
forced to take jobs that are not rewarding in terms of pay, status and job satisfaction. 
Women on the other hand are not expected to be employed, unless there is an urgent 
need for additional income. They are dependents, expected to be content with what 
the men provide (Özbay, 1998: 215). If they work, their earnings are considered 
extra, additional income to the family budget. This attitude towards women’s work 
outside the home has serious problems in their employment choices and limits their 
equal involvement with men in the labor market. 

First of all, women are not provided with equal opportunities in education and 
employment in the market. Investment on girls can make a positive affect on their 
future life if they become employers, but even now the education that girls’ receive 
is reviewed as secondary to their anticipation of becoming a housewife or mother in 
the future. So this increased investment brings no solution to the problem.  

The gender division of labor at home not only limits women’s entrance into the 
labor market but also causes discrimination against women based on their 
reproductive roles. Most employers are reluctant to employ married women, arguing 
that they will terminate their working life when they have children (Ecevit, 1991). 
Therefore, they prefer to employ single, young women. The employment status of 
women and men also differs in the market. The most significant working status of 
women is working as unpaid family workers. The proportion of this group within the 
female labor force has decreased steadily from 35.5 percent in the 1980s to 24.9 
percent in 2005. This is because almost all women working in agriculture are 
considered as unpaid family workers although all men are considered self-employed. 
Women are doing their traditional roles in the home, looking after children and 
home works, doing farming in their fields as unpaid family workers. That is this 
reduces the number of employed women in the market and forces them to only 
consider the role of wife.   

But despite the above female participation in employment has increased 
considerably in Turkey, reflecting both changes in the labor supply behavior of 
women and the demand for female workers. Although the gender gap in 
employment is narrowing, employment rates (either in number of jobs or in number 
of hours worked) are still lower for women than for men. As the proportion of 
women in total entrepreneurial activity still reflect the proportion of women in the 
labor force, and female entrepreneurship may be influenced by different factors to 
those affecting male entrepreneurship, so attention must be given to the female 
entrepreneurship literature.  

As seen from the above figure, it can be argued that women who are family workers 
have an overwhelming majority over other women who are working as employee or 
self employed. Very few women are employed in the self-employment and employer 
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sector.  From 1970 to date, there has been a trend to an increasing number of women 
working as employers although the percentage of family worker women still remains 
the same. It can be concluded that thisis related to socio-economic difficulties they 
are facing in the labor force.  The statistics also indicate that the majority of women 
(73.9 %) worked as unpaid family laborers in 2000. During a span of 36 years, while 
the %of self- employed women remained somewhat stable, the proportion of women 
employers doubled (10.2 % from 1970 to 24.3 % 2000). Despite the trends toward 
women as a salaried workers, some of them still are self- employed. But it is still 
very different to the situation facing men in Turkey.   

Figure 1 
Employment status of women in Turkey (%) 
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Table 2 

Self-Employment in Turkey 
  2000 2001 2002 2003 
Total self-employment as a percentage of % total 
civilian employment 51.40 52.82 50.25 49.36 

Male self-employment as a percentage of % total 
male civilian employment 46.51 47.46 45.11 44.53 

Female self-employment as a percentage of % total 
female civilian employment 64.71 66.79 63.02 61.88 

Source: TUIK 
 

After 2000, the ratios changed in other ways forexample the percentage of female 
self-employed show a changeable trend. But due to men, it determines an increasing 
tendency towards self-employed sector and of course it depends on the economic 
situation of the country like tax rates, income distribution, wage earnings, level of 
technology, institutional credits and so on. From Table 2, it is easy to see that till 
2001, the self-employed population of women increased. But after 2001, because of 
the economic uncertainties in the country such as devaluation of Turkish Lira 
against the US Dollar and stagnations in the market which adversely affected these 
people, they then gave up working or stopped working till the economy recovers.   

The literature on female entrepreneurship mainly consists of studies like 
characteristics of female and male entrepreneurs (motivation, experience, 
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availability of capital, cultural factors) or the features of their organizations (size, 
strategy, management, performance). Yet other factors affecting employment 
include issues mentioned earlier such as those arising from the traditional roles that 
women perform in Turkey. Women are still responsible for the major part of child-
rearing activities; therefore the availability and price of child-care facilities will 
influence female employment. If quality child-care is unavailable or costly, more 
women give up to be employee when they become mothers. In addition to privately 
provide day-care, subsidies for child-care can stimulate female labor force 
participation. 

Gustafsson and Jacobsson (1985) argue that in countries with less generous parental 
leave schemes, more working mothers give up their jobs. Indeed, the availability of 
these schemes in wage-employment is expected to have a greater negative impact on 
female than on male entrepreneurship as child-rearing activities are a constraint 
particularly for working women. 

Cultural values play a role in shaping the institutions in a country. Values and 
beliefs shape behaviors and may be assumed also to influence the decision to 
become self-employed (Mueller and Thomas 2000).  

 

3.5. Other Factors  

There are other factors that affect women entrepreneurialship, such as earnings, 
education, sectoral employment and so on.  Wages in the private sector are generally 
low for both men and women in Turkey. Also the reasons are not different for men 
and women.  Unemployment not only weakens the bargaining power of those 
currently employed, but also discourages people who would seek high salaried jobs. 

In general, the wages of working women are lower than men and changes with 
respect to educational level, occupation and position at work. The 1987 Household 
Income and Consumption Questionnaire and the 1994 Income Distribution Research 
describes male and female wage differences in terms of basic variables such as 
educational level, age, economic activity, occupation, job status, and size of 
enterprise. The studies of social scientists using these data sources have made further 
analyses and have investigated the causes of these income inequalities (Tansel, 
1996; Dayioglu and Kasnakoglu, 1997; Özcan and Özcan, 1999; Esim, 2000). 

According to the 1987 Household Income and Consumption Questionnaire, the 
difference between male and female hourly wages is 40 percent, meaning that 
women on average receive only 60 percent of what men earn. There is a positive 
relationship between education and wages; while female elementary school 
graduates receive 42 percent of the hourly wages of male graduates, this ratio 
increases as the level of education increases. Furthermore, it has been determined 
that a university diploma increases the chance of employment of women by 50 
percent (Tansel, 2000: 11). For both women and men, benefits received from being 
educated in vocational high schools are found to be higher than those from a general 
high school education (Tansel, 2000: 33) 
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On the other hand, cultural, religious and social factors have a heavy influence on 
girls’ and women’s participation rates in education. There is a positive relationship 
between education and employment. Moreover, there is often an emphasis placed on 
'traditional' subjects for them, and less encouragement to study subjects such as 
mathematics, science, technological innovations, genetics or business training. 
Gender bias at all educational levels reinforces the roles of girls and boys in the 
society. Cultural and social factors such as early marriages, pregnancy, child care, 
household work and responsibilities affect the possibility of girls who remain at 
school or continue to education. There is another issue and that is that education may 
change girl’s attitudes and make them less desirable for marriage.  

Meanwhile, gender roles not only prevent a large number of women from entering 
the labor market, but also affect the permanence of their work. The reason for half of 
the women (55 percent) quitting work for a certain period of time is their 
commitment to family and/or children, while 77 percent of such women have 
mentioned not being able to find a person or place to take care of their child. Most 
women receive the greatest encouragement from their mothers to continue with 
work and they are essentially helped along by their mothers or mother-in-laws when 
childcare is necessary (Özar et al., 2000, p.39). Women’s approach to wages is also 
shaped by their considerations about childcare. Especially married women with 
young children expect to receive a salary which exceeds their childcare and other 
work related expenses. Otherwise, after calculating their losses and their gains, they 
prefer to stay at home and take care of their child. 

4.    Women Entrepreneurs in Turkey Compared to the Rest of the World 

Women’s entrepreneurship is both about women’s position in society and about 
entrepreneurship. Being female still represents a substantial disadvantage in all 
economies. In almost all area of employment women have a relatively weaker 
position than men in society nearly in all jobs. Of course important changes exist in 
many countries but the relationship between equal opportunities and 
entrepreneurship is not always straightforward. In many countries, especially in 
developing economies, women are forced into entrepreneurship, because they do not 
have any other choice. In these cases, the weak position of women in society 
combined with a weak economy leads to high rates of entrepreneurship. This can be 
compared to more developed economies that have lower rates of entrepreneurship 
because women have other options at that time which are better suited to their needs 
and their beliefs of what they are able to do and not able to do. From this point of 
view, it can be seen that women’s rights in society are the main focus for action, 
forexample changing laws and regulations, in areas such as sexual harassments and 
discrimination. With the help of these strategies they can bring to maximize their 
education, income and their socio-economic life. While creating better likelihoods 
for women to be entrepreneurs in society, also equal opportunities between men and 
women have to be obtained. 

Self-employment and entrepreneurship have become important ways to improve 
women’s activity in the labor market. In all developing and developed countries, 
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there are success stories of women entrepreneurs, and many of them are related to 
opening up new markets. However, the number of successful female entrepreneurs is 
relatively small. The instability of the tax system in service and industrial sectors 
and other regulations in both the public and private sector, the lack of access to 
credit, weak institutional networks of information, marital rape, poor laws, 
occupational segregation, sexual harassment and discrimination limit opening of 
new companies by females. It can be said thatö to varying degrees,women face 
gender barriers all over the world. 

In general, women who are working in Small and Medium Enterprises have a 
significant role in the economy and as a result of government’s thoughts, women 
entrepreneurs are creating sources of business and jobs in the sector then men. 
Therefore, in removing gender segregation and increasing empowerment, decreasing 
poverty and raising income distributions of household in the society, women’s self-
employment and enterpreneurship are becoming more important worldwide. In this 
respect, national and international organizations are beginning to spend more 
resources on women’s entrepreneurship and maintain its continuity.   

Table 3 
Sectors that women are working compared to men 
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Female 
1970 90.3 0.1 5.0 0.0 0.2 0.5 0.3 0.5 3.1 
1980 87.9 0.0 4.5 0.0 0.1 0.7 0.4 1.1 5.3 
1985 86.7 0.0 4.4 0.0 0.1 1.1 0.4 1.3 5.9 
1990 82.3 0.0 6.7 0.1 0.1 1.6 0.5 1.8 6.9 
2000 75.7 0.0 6.6 0.1 0.2 3.7 0.7 2.8 10.2 

Male 
1970 55.6 1.2 11.0 0.2 4.7 7.1 3.8 1.3 15.2 
1975 56.4 1.0 10.9 0.2 4.8 6.9 4.2 1.5 14.1 
1980 44.5 1.1 14.4 0.3 6.6 8.9 4.4 1.9 17.9 
1985 43.4 1.0 14.3 0.2 5.7 10.0 4.5 2.2 18.5 
1990 38.0 0.9 15.0 0.5 7.9 11.6 5.0 2.6 18.6 
2000 48.4 0.4 12.6 0.4 4.6 9.7 3.3 3.1 17.5 

 

In poorer countries it appears that fewer women participate in entrepreneurial 
activities, although rates of female entrepreneurship vary dramatically across 
nations. The entrepreneurship gender gap measures the difference between the 
number of men and the number of women participating in entrepreneurial activity. 
The latest data show that among the countries with the largest entrepreneurship 
gender gaps are nations as varied as Poland, Argentina, Norway, and Greece, while 
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countries among those with the lowest gaps include South Africa, Peru, Portugal, 
and Japan. Governments and non-profit organizations around the world are actively 
promoting entrepreneurship through a variety of programs and policies. 
Entrepreneurship policy ideas are often imported from one country to another and 
are rarely differentiated by gender. But if entrepreneurial activity varies with gender, 
national culture, or economic circumstance, policies that are promoting 
enterpreneurship may work well in some situations.  

Recent OECD statistics show that about 28 per cent of all entrepreneurs in member 
countries are women (OECD, 2001), while the corresponding number is estimated to 
be only 15 per cent in Turkey (KSSGM, 2001). Turkish women continue to 
participate in the national work force largely as unpaid household/agriculture sector 
workers or wage earners in typically lower paying jobs. This gender gap persists 
over time. The distribution of employed women and men by status at work did not 
change in the last decade, and the overwhelming majority of women (67 per cent) 
work as unpaid family workers, to date (Özar, 2002). 

According to the gender distribution in all industries seen in the table above, 
women’s enterprises show that some gender role related activities, such as 
agriculture, social and personnel services come to the forefront. This is followed by 
the manufacturing industry.  Working in the finance and insurance sector is 
increasingly being highlighted as more women start to work in that area although the 
ratio is still low compared to other sectors. Women working in these areas are 
women tend to be living in the cities. Rural women are generally working in the 
agricultural sector and have very little chance to work in other sectors because of 
their responsibilities there, compared to men. Nevertheless, working in mining, 
electricity and contraction sectors are preferred by women compared to men. So it 
can be concluded that some sectors are shared between men and women. Work 
which needs more power, time and effort are usually done by men in actual fact 
agricultural and socio-economic services are done by women. Of course, the effect 
of society, cultural and religious beliefs and life conditions affect these 
circumstances adversely.  

 

4.1 Profile of Women Entrepreneurs  

The ratio of women entrepreneurs in Turkey is very small and it is only one-tenth of 
the ratio for men (www.ogu.edu.tr/eskkad.html). The largest proportion of Turkish 
women entrepreneurs own and operate micro enterprises, although enterprises 
owned by women in Turkey span the whole range in terms of geographical location 
(rural, urban), size and assets. Actually, Turkish women have founded and 
successfully managed large corporations in almost all existing industries from 
international trade to finance, from IT to advertising, from manufacturing to 
management consulting, from banking to insurance.  

However economic difficulties may affect women’s enterprises unexpectedly. While 
there is no extensive study on the effects of the economic and financial crises (such 
as 2001 currency crises in Turkey) about women’s enterprises, it should be expected 
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that resources and support would all go through from women entrepreneurs to men 
in the families because of the traditional family rules in Turkey. From the 
perspective of family values, women’s employment is considered secondary and in 
times of economic uncertainty and stagnation, all the savings go to men.  

Women are also working more than at least half the mount of men in household 
facilities and child minding. In general, women who start up business are over thirty 
years of age (SIS, 2003). When they reach their thirties, their gender role in the 
home is beginning to finish as their children are growing up. According to DAI, 
when the enterprise of a women is small, the family does not give much importance 
to them. According to the survey done by DAI, women spend 21 hours on 
housework and childcare, and 60 hours on their enterprise; whereas men spend 2 
hours on housework and childcare and 71 hours on work (DAI 1995: 48). But 
working makes women more powerful, more self-confident and more in control of 
their decisions in their lives. There is an argument that supporting women to be 
entrepreneurs not only assists them to obtain additional income for themselves but 
also gives them control over their decisions on their lives.  

 

4.2 Difficulties that Women Entrepreneurs Face in the Sector 

The studies on Turkish women enterpreneurs vary with respect to education. 
Ertubey (1993), working with a sample in Aegean, Turkey, has found women 
entrepreneurs are mostly university graduates. Çelebi et al. (1993) describes her 
sample of women entrepreneurs from three metropolitan areas as mostly high school 
graduates. Ufuk and Ozgen’s research (2001) in Ankara also found that a majority of 
women SME owners are high school and further educated women. But the DAI 
research (2001) suggests that the majority of women SME owners are primary 
school graduates, but the important thing to note about this survey is that they did 
not take into consideration women in the urban areas. Overall, it is important to note 
that, women entrepreneurs turn out to be more educated than men in the same 
industry.  

Financing the business is the biggest problem. Women borrow less frequently than 
men; the amounts they borrow are also lower (DAI, 1995). The reason for borrowing 
less from banks or other institutions is women’s lack of knowledge of the financial 
system, diffuculty finding collateral and their lack of knowledge about technological 
developments. The most common restriction that women entrepreneurs are facing is 
lack of credit. Banks do not want to give credit without real estate or security, 
because they want to secure the credit they are giving. But not many women have 
real estate. So it becomes impossible for them to take credits by themselves. Very 
few women have knowledge about banking system and how it works. So although 
they get credit, it is not easy to pay it back. Yet while women are the most reliable 
debtors in Turkey compared to men, it is impossible for them to get the credits 
easily. Therefore women need knowledge on how to make business with banks, 
educating them in all the areas where they may face difficultie. Then such problems 
may be reduced in the future.  
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5.    Data 

A number of regressors is included in this study that affect proportion of women in 
the total labor force. The model is estimated by using Regression Analysis. The 
purpose of this econometric estimation is to focus on the measure of gender 
inequality in employment. The proportion of women in total labor force is the 
dependent variable while the female unemployment rate, per capita income, service 
sector, female labor force participation rate are explanatory variables. 1980 – 2005 
period data were used to construct Regression Analysis with the help of variables 
provided in Table 4. 

GDP per capita shows the economic growth of Turkey during the last twenty-five 
years, as seen in Table 4. Although GDP per capita is not internationally 
comparable, it gives an insight into economic progress for Turkey. It has been 
showing normal progress except for four years which affected the Turkish economy 
deeply. Nearly the years before the crises were not evaluated. In the preceding years 
before the crises occured the GDP per capita was negative or very close to zero, for 
example in 1991 the war between Iraq and Kuwait took place in a region which is 
very close to Turkey’s boundaries, so GDP per capita was 0.93% before the year 
that the war started. Also in 1994 and 2001 Turkey had suffered two major financial 
crises because of the devaluation of the Turkish Lira and damage of this effect of 
devaluation raised difficulties in the Turkish economy in those year. It can be said 
that a result of these financial crises the GDP per capita was -5.46% in 1993 and -
7.39% in 2000. The 1999 earthquake in the Marmara region caused unforeseen 
effects on the Turkish economy. That means it was an unexpected event and it took 
time to address the effects of the earthquake in Turkey. So in 2000, people felt the 
effect of this natural disaster in their consumption and income.  

The following equation is estimated: 

Δ(SFL/TLF)= α+ β1GDPPCI +β2(ΔFLFPR) +β3(ΔFUNR) +B4 (ΔFISS)        eq (1) 

SFL/TLF: Change in the share of female in total labor force, 1980 – 2005 

GDPPCI: GDP per capita income  

FLFPR: Change in female labor force participation rate 

FUNR: Change in female unemployment rate 

FISS: Change in Female in service sector 

All variables’ first differences are put into the regression. The reason for this is that 
there are some variables which are non-stationary. That means, they can not 
influence their properties and have stochastic trends which are determined by 
changes that can be easily explained by the model. Therefore, to prohibit these 
differences between stationary and non-stationary variables, all variables’ first 
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differences are taken. Otherwise, this model will tend to show linear relationship but 
it will not be real.  

 Table 4 
Proportion of females in total labor force and the dependent variables which affect 

women entrepreneurs 
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1980 35.5 65.85 35.50 27.95 21.55 10.40 26.70 9.85 8.75 81.40 4.86 
1981 35.41 71.12 35.41 27.68 22.60 9.64 26.93 9.55 9.30 81.15 3.56 
1982 35.32 72.65 35.32 27.47 23.00 9.00 27.88 9.90 9.60 80.50 4.97 
1983 35.23 72.90 35.23 27.35 24.80 10.10 28.12 12.07 7.70 80.23 6.71 
1984 35.14 71.75 35.14 26.94 29.10 9.00 30.56 10.20 8.70 81.10 4.24 
1985 35.05 72.29 35.05 26.76 11.10 11.30 31.87 12.90 8.10 79.00 7.01 
1986 34.96 70.34 34.96 26.10 10.90 9.80 34.21 14.30 7.60 78.10 9.49 
1987 38.10 73.87 34.87 30.24 10.50 8.70 36.48 14.20 8.20 77.60 2.12 
1988 37.00 74.56 34.78 29.48 10.60 8.52 37.87 13.30 8.50 78.20 0.25 
1989 35.40 75.66 34.69 31.14 9.50 8.37 26.89 13.00 9.30 77.70 9.26 
1990 31.83 73.80 34.60 30.41 9.63 8.61 25.26 14.40 9.80 75.80 0.93 
1991 33.24 74.87 34.90 30.55 6.47 7.94 21.70 13.50 7.80 78.70 5.98 
1992 30.64 72.96 35.20 29.69 7.60 8.30 22.11 15.30 14.20 70.50 8.04 
1993 29.89 71.04 35.50 25.82 6.57 7.96 27.03 16.00 11.70 72.30 -5.46 
1994 31.13 71.10 35.80 29.07 6.89 9.08 22.85 17.60 11.00 71.40 7.19 
1995 30.31 70.73 36.10 28.94 6.04 7.68 22.74 16.50 8.70 74.80 7.01 
1996 30.06 70.17 36.40 28.91 4.93 6.86 21.07 15.80 8.90 75.30 7.53 
1997 27.92 69.20 36.70 27.37 5.72 6.01 26.01 21.30 13.30 65.40 3.09 
1998 26.42 68.99 37.10 27.97 6.31 6.43 23.70 19.40 10.60 70.00 -4.71 
1999 30.98 65.57 37.32 28.73 6.30 7.60 24.03 18.10 9.70 72.20 7.36 
2000 26.23 73.70 37.60 26.88 7.40 6.57 21.78 19.40 9.95 70.85 -7.39 
2001 26.85 72.80 37.85 27.73 6.49 8.71 21.80 20.59 8.10 71.31 6.43 
2002 27.43 71.60 38.10 28.67 7.83 10.70 22.17 18.96 8.90 72.14 6.98 
2003 25.95 70.43 38.60 27.86 7.91 10.71 21.66 19.40 9.20 71.95 7.65 
2004 25.40 72.30 39.20 26.67 7.84 9.76 20.97 19.25 9.50 71.25 5.22 
2005 24.80 72.20 40.63 27.28 7.43 9.18 20.12 20.17 9.85 69.98 6.18 
2006 24.90 74.50 26.15 26.02 10.30 9.70 27.39 20.58 10.15 69.27 4.35 

Source: Household Labor Force Survey Results (SIS, 1989-1998).   
 

The data that have been used in the empirical part of this paper come from different 
data sets that are given below: 

• World Bank, 1980 – 2005. 

• World Development Indicators (WDI 2003). 
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• State Planning Organization. 

• State Institute of Statistics. 

• UNDP, 1990 – 2005. 

• LABORSTA, ILO Bureau of Statistics. 

GDP per capita, some parts of female unemployment rates, female labor force 
participation rates and illiteracy and literacy rates come from World Development 
Indicators while the female in service sector and employment status of women are 
taken from the State Planning Organization and State Institute of Statistics. The 
proportion of females in the labor force, sectors that women are working, self 
employment of women, activity rates by sex and age are taken from ILO Bureau of 
Statistics and UNDP. 

 

5.1 Women and Employment Index (WE) 

To understand the causes of low female participation in the labor market, the 
Women’s Employment Promotion (WEP) Project can be used. The general aim of 
WEP can be summarized as understanding the current situation of women’s 
employment and developing related policy proposals in order to increase the total 
number of employed women and to supply women with better career opportunities 
and jobs. WE is defined as 

          k 

WE= Σ |(Nfi / Nf)- (Nti / Nt)|*100                    eq (2) 

             i=1 

Nfi : Number of females in industry i 

Nf : Total female employment 

Nti : Number of persons in industry i 

Nt : Total employment 

Women and Employment Index is used here to calculate gender segregation in the 
industrial sector. The variables used to calculate the equation are given in Table 4.  
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6. Estimation Results 

The explanatory variables defined in the previous section have been regressed using 
Regression Analysis and the results are provided in Table 4.  

Dependent 
Variable 

Constant Per 
Capita 
Income 

Female 
Unemployment 

Rate 

Female 
Service 
Sector 

Female 
Labor 
Force 

R2 

Adj. R2 
SLFTLF 0.45 0.045 -0.014 0.26 0.15 0.78 

0.71 0.43 (-1.98) 1.63 0.43 0.53 
 

Table 4 shows the basic regression equations as described above. Most regressions 
have shown the expected signs, a high explanatory power and perform well on 
specification tests. Equation confirms a number of known findings regarding the 
importance of initial results as well as growth in human capital (per capita income). 
There is negative impact of unemployment while there is a positive impact of others 
(based on t-values). 

The more interesting thing in this equation is the finding that both the ratio of female 
ın the service sector and female labor force has significant positive impact on 
proportion of females in the total labor force while female unemployment has the 
opposite effect. The improvement in the female labor force is positively associated 
with educated women and the level of their earnings. The coefficients of all are 
prospected. On the other hand, only the t-value for female unemployment rate is 
significant (1.99). That means, when the number of unemployed females increases, 
they start to be less proportion of the labor force. Females who are working in the 
service sector also have a great positive impact which will increase their equal 
proportion of the labor force. Also as expected, per capita income has a high 
explanatory power on the female labor force as it is expected. A 1% increase in the 
ratio of per capita income will icrease the proportion of women in the labor force by 
about 4.5%. However, as expected the relationship between unemployment and 
share of females in labor force is negative as expected. When there is a 1% increase 
in the unemployment rate, the female labor force will significantly decrease by 
3.8%. 

Meanwhile, there are so many other factors that affect the proportion of females in 
the labor force such as fertility and mortality rates, education, literacy rates of them 
and also the wages connected with working hours. Most of the remaining factors 
relate to education which is an asset and accepted as human capital. Once gained, it 
can not be sold. This was based on the theory that education is an investment in 
human capital and as its amount increases, individual’s skills, and competencies also 
increase. Because of this, the education of women also has to be increased,  to get a 
better job or to be in the labor force, and to compete with men.  
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6.1 Results of Calculated Women and Employment Index (WE) 

 
WE 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
 47.89 49.51 47.61 46.23 48.17 44.93 43.22 49.60 54.21 58.00 60.32 55.64 57.47 55.42 
WE 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  
 53.43 55.75 58.11 54.34 54.03 54.33 58.21 57.44 59.75 58.25 57.68 56.27 53.41  
 

In Turkey, the majority of women workers are employed in the agricultural sector. 
The proportion of women employed in agriculture declined from 81.4% in 1980 to 
69.27% in 2006 while sectors tend to show an increasing trend. The sector with the 
second highest proportion of women in employment is the service sector. The third 
most important sector for women’s employment is industry. One of the factors that 
caused the declines in WE is the higher rate of increase in the proportion of women 
employed in the service sector. This is because it is easier for them to find jobs 
suitable for them in service sector rather than in industry.  

7. Conclusion 

Using Regression Analysis, this paper empirically concentrates on the effects of the 
female labor force; per capita income and females in the service sector as well as 
unemployment on female labor force participation. Five indicators are used to run 
the regression. The result indicates that the female labor force and proportion of 
women employed in the service sector exert a statistically significant positive effect 
on women in the society. As time goes on there is an increasing trend in the labor 
force participation of females as years past. On the other hand, there are still so 
many women who are not permitted to go to the school or carry on their education in 
the Eastern and Southeastern parts of Turkey, because they have to work in lands 
where their families use them as unpaid family workers or they have to help their 
families in the home. Due to this, overall the female labor force ratio is very low 
compared to men.  Secondly, findings show that per capita income,by increasing the 
income of the household, also has an important effect on the proportion of females 
employed in the labor force.   

Findings of this study show there is not much difference between men and women 
entrepreneurs. To overcome the problems of low female labor force participation 
and high rates of female unemployment, supporting female entrepreneurship has 
become the most widely emphasized solution to the problem. “Female 
entrepreneurship” is fully adopted in Turkey and, promoting female employment is 
seen as important as supporting female entrepreneurship. It is considered that 
women can step out of unemployment and poverty through their own initiatives 
when they start a business. However, given the rather unstable economic and 
political environments in Turkey, it is not so easy for women to start and sustain 
their businesses and they are further blocked by some socio-cultural values and 
gender gaps emerge from these. It should further be noted that self employment 
bears the risk of employment without social security coverage. However, Turkey 
lacks such institutional infrastructure and arrangements. In the face of low female 
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employment rates, one must first support women’s self employment including 
encouragement of female employers. That is promoting income by generating 
activities among women instead of wage working.  

In summary, the expected outcomes are that men in general had more business 
experience prior to opening the business and higher expectations while women 
entrepreneurs had a larger average household size. The educational backgrounds of 
male and female entrepreneurs were very similar. Women were less likely than men 
to purchase their business and were more likely to have positive revenues, but men 
were more likely to own an employer firm. Female owners were more likely to 
prefer low risk/return businesses while men were generally risk takers.  

Future research that is more extensive needs to be done on what is happening to 
women’s employment within the changing global economic developments in the 
Turkish economy. This will give us more opportunity to gain knowledge of the 
developments in the informal and formal sectors. Also we will see what is 
happening to the new forms of labor in the service sector such as what is changing at 
work in terms of any discrimination, as well as a which factors are affected from this 
change.       
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Plamen Petkov 

COINTEGRATION ANALYSIS OF THE AGGREGATE 
PRODUCTION FUNCTION THROUGH AUTOREGRESSIVE 

DISTRIBUTIVE LAGS MODELS (ARDL) 
This paper tests the validity of two-factors and augmented aggregate production function, 
applying bounds testing (ARDL) approach to cointegration, which is more appropriate for 
estimation in small sample studies, using different combinations of variables that measure the 
production result, capital and labor. In the augmented production function, along with 
“conventional imputs” of labour and capital, are included “unconventional imputs” like real 
gross foreign investment direct flows and impact of trade openness variable (sum of export 
and import values to production ratio). Based on quarterly data for Bulgaria, covering the 
period from first quarter of 1996 to third quarter of 2008, long-run relationships are 
investigated using the bounds testing cointegaration procedure, developed by Pesaran, and 
short-run dynamic parameters are obtained by estimating an error correction model (VECM). 
The results show that production, labor and capital are cointegrated in 4 combinations without 
trend (three of them describing the augmented production function) and in 6 combinations 
with linear trend (two of them describing the augmented production function). All the valid 
combinations indicated that еlasticity of capital is between 0.001% and 0.286%, while 
elasticity of labor is between 0.316% and 0.533%. 
JEL: C52; C32; O47  
 
 
Teodora Filipova 

ECONOMIC AND ORGANIZATIONAL FRAMEWORK OF 
FACTORING IN BULGARIA 

The research paper reviews the theoretic and practical aspects of factoring as a tool of 
commercial mediation. An analysis was made on the principal definitions of factoring and the 
related financial and economic problems. Stages of factoring implementations as well as 
possibilities for investigation of debtors on deferred payment agreements are proposed. The 
paper demonstrates the organizational and economic opportunities for improving the factoring 
in Bulgaria based on a fragmented database compiled from the activities of UnionBank AD. 
JEL: L14 
 
 
Anastassia Stancheva 

THE ENTERPRISE FROM MANAGEMENT POINT OF VIEW: 
META-ANALYSIS (INTERNAL STRUCTURE AND BEHAVIOR) 

The paper studies the development of the management points of view about the enterprise, 
aiming at two more humble objectives – to follow the evolution to the contemporary 
management point of view about the essence and behavior of the firm, and to conclude which 
elements, processes and qualities of the firm contribute to or hinder the dynamics of the 
competitive behavior.  
The study consecutively discusses the holistic management models of enterprise, like the 
classic view of Fayol on the enterprise as a machine, the view of Chester Barnard on the 
enterprise as a system of joint actions, the development of the views on the enterprise as a 
social system and the behavior aspects in its interpretation by Peter Drucker, Herbert Simon, 
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Richard Cyert and James March, Harold Leavitt, the organization projecting of J. Gulbright, 
the thesis of the strategic choice of John Child, the thesis of the conformity of David Nadler 
and Michael Tushman, the model of strategic adaptation of Raymond Miles and Charles 
Snow, the configurations of Danny Miller and Henry Mintzberg. 
Coordination, communications, decision-making and process of connecting with the external 
environment – adaptation, all these are outlined as main internal processes, through which the 
management is realized. The decisions of taking anticipating and return competitive steps 
(competitive dynamics) are made by the dominating coalition in the conditions of limited 
rationality, realizing the system quality “equifinality”. 
JEL: M1; D21 
 
 
Savash Orhan Iozioldash 

ESSENCE, EFFECTS, PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THE 
PROCESS OF ECONOMIC INTEGRATION OF TURKEY TO THE 

EUROPEAN UNION  
The paper studies the process of economic integration of Turkey in EU, respectively the 
consequences and perspectives. The essence and evolution of this process is discussed. Its 
macroeconomic and microeconomic effects on the Turkish economy are analyzed. The real 
and potential problems of the process are formulated. Its strong and weak sides are outlined, 
as well as the threats and opportunities for it. The regular geoeconomic and geostrategic place 
of Bulgaria on the way of Turkey towards full integration in EU is outlined and evaluated. 
JEL: F15; F52  
 
 
Meltem INCE 

A SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVE ON WOMEN 
ENTREPRENEURS: EVIDENCE FROM TURKEY 

Within the context of globalization where women’s labour force participation and 
employment rates have grown all over the world where as Turkey differs from most countries 
with no increase in the growth women’s labor force participation. This situation is associated 
with a low demand for female labour as well as with socio-cultural factors limiting the supply 
of female labour. Women entrepreneurs in Turkey have problems in various common 
problems like social and cultural surroundings, difficulties in finance, insufficient education 
and too much burden as family responsibilities at home. It is observed that the most women 
entrepreneurs focused on service sector because of their education, managerial experience and 
risk tolerance. This paper is a review article that highlights some the key differences between 
male and female entrepreneurs and also examines gender discrimination in the Turkish labour 
market. A critical evaluation of the literature revealed that female entrepreneurs often have 
similar reasons for starting their own businesses. Special attention is given here to theoretical 
and empirical literature of the gender discrimination in Turkey where traditional and cultural 
beliefs are still widespread and impact on labour force participation rates and 
enterpreneurialship. 
JEL: E24; I21; J16; J21; J81 
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