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Проф. д-р ик. н. Камен Каменов*

ЗА ФИЛОСОФИЯТА НА СЪДЕЯТЕЛСТВОТО И
ПОВЕДЕНИЕТО В СОЦИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ
*

Представена е структурата на системата на съдеятелството и конкретните съдеятели за общия резултат в организацията. Разгледан е и
въпросът за съвкупната отговорност и съдеятелската среда. Основният
извод, до който се достига, е, че немалка част от сегашните ни успехи или
неуспехи са подготвени в миналото. В този смисъл в основата на бъдещето минало е нашето поведение сега.

JEL: А12; А13
В чисто човешки план всеки е удовлетворен, когато постигне необходимите си цели, и изпитва не дотам приятни чувства, когато това не стане. И в
двата случая обаче крайният резултат, към, който се стремим, е повлиян от
множество фактори. Успехът често пъти е повлиян не толкова от качествата на
отделната личност, колкото от благоприятното стечение на редица обстоятелства. Възможен е и вариант, при който явно добри професионални и личностни
качества не водят към желания резултат. Това също е следствие от действието
на други фактори извън човешкия потенциал.
Доколкото при първия случай рядко се замисляме върху адресността на
другите фактори, повлияли позитивно, и всичко го отдаваме на лични заслуги, то
при втория сигурно са малко тези, които няма да анализират действието на
външните фактори. “Често можеш да намразиш хората, понеже ще ги заподозреш, че са виновни за сполетялото те зло и пропуснато добро. Немалко
неправда вършим поради неприятностите, изпитани от тази работа. Но ако
смятаме за добро и зло само това, което зависи от нас, не остава никаква
причина нито да виним Бог, нито да вдигаме война срещу човек”.1 В тази мисъл
на Марк Аврелий е заложена дълбоката философия на съдеятелството, т.е.
крайният резултат е функция на множество фактори. Добрата, позитивна и
лошата, негативна оценка са само субективната представа за него, в която
емоцията често пречи да се види и анализира комплексът от причини за резултата. “Едни съдействат за едно, други за друго, съдеятел е дори недоволстващият, опитващият се да върви срещу ставащото и да руши. Но Вселената има
полза и от такива хора.”2 Или за онова, което субективно оценяваме като
позитивно и негативно, съдействаме всички – някои съзнателно и целенасочено,
а други, без да знаят. В този смисъл всеки конкретен резултат на отделната
личност, група или организация може да се приеме като общ от гледна точка на
съдеятелството. Връзката между конкретен и общ резултат е представена
нагледно на схема 1.
*

СА “Д. А. Ценов” - Свищов, катедра “Мениджмънт”, kamenov@uni-svishtov.bg
Аврелий, М. Към себе си. С.: Изд. “Народна култура”, 1986, с. 74.
2
Пак там, с. 74.
1
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Схема 1
Връзка между конкретен и общ резултат
Съдеятели
Общ

Личност
Група

Конкретен
резултат

адресат

Организация

резултат
за резултата

Всъщност конкретният резултат е общ, когато се вземат под внимание
освен пряко заинтересуваните от него, но и съдеятелите, оказали определено
позитивно или негативно действие да бъде точно такъв. От откритото отношение към резултата на заинтересуваните страни може да се наблюдава и
оценява. За разлика от него действията на съдеятелите могат да бъдат прикрити или манипулативни, както и подкрепящи реално и морално стремежа на
субекта към резултата. Дори едно събитие станало в миналото може да се
окаже съдеятел в сегашния резултат, без да има пряко отношение към него
(схема 2).
Схема 2
Връзка между различни събития и субекти за общия резултат
Събитие “Х”
(фактори)
Други съдеятели

Субект “Z”

Събитие “Y”
(фактори)

4

A

За общия
резултат

В
Общ
резултат
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На схема 2 “А” е пресечната точка на поведението на субекта “Z”,
свързан с резултата “В” и събитията “Х” и “У”, които не са свързани помежду, но поотделно са свързани със субект “Z”. Общият резултат “В” е
функция на поведението на субекта “Z” и на другите съдеятели, повлиян
от съчетаното действие на събитията (факторите) “Х” и “У”. По този начин
две на пръв поглед нямащи нищо общо помежду си събития могат да се
окажат съдеятели за постигането на общия резултат.
Ако се оценяват резултатите, ще се установи, че за тях са допринесли много фактори, породени от поведението на хората, групите и
институциите около нас. Освен личното АЗ, което е в основата на
активното поведение за постигането на набелязаните цели, могат да
се установят и случаи на съзнателно или несъзнателно създаване на
пречки, пасивно поведение и явно бездействие, дори отделни субекти,
без да се интересуват от нашите цели, със самото си съществуване, могат
да въздействат върху поведението ни. Така конкретният резултат е функция на много съдеятели. Ето част от възможните, влияещи върху резултата:
 личността с поведението си като пряко заинтересувана от постигането на целите;
 пряко заинтересувани целта да не се постигне, имащи активно поведение;
 пряко заинтересувани целта да не се постигне, имащи пасивно поведение;
 непряко заинтересувани целта да не се постигне, имащи пасивно
поведение;
 заинтересувани страни, съдействащи за постигането на целта;
 отделни субекти, непроявяващи интерес към личността и нейните
цели, могат да въздействат на поведението й със самото си съществуване, т.е. съзнателно или подсъзнателно те присъстват в мотивите, които
влияят върху поведението на личността.
И така, като се вземат под внимание всички съдеятели, които могат
да се дефинират, и проницателността ни да подготвим тяхното системно
обвързване в зависимост от начина на действие или бездействие, може
да се изгради една система на структурата на съдеятелството (вж. фигурата).
В системата на съдеятелството могат да се обособят следните
основни подсистеми на съдеятелите:
 с позитивно действие;
 с негативно действие;
 на неутралните съдеятели, но имащи връзка с резултата;
 на съдеятелите, нямащи пряка връзка с резултата.
5
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Фигура
Структура на системата на съдеятелството

Най-елементарният начин да се конкретизира системата на съдеятелството е да си изготвим, условно наречена, технологична карта за това, което
трябва да изпълним през деня. Вечерният отчет може да покаже отклонения
в положителна или отрицателна посока, т.е. някои неща сме изпълнили,
други – не. Създали са се възможности и сме свършили нещо, което го няма
в технологичната карта за деня. Ако се направи анализ и се потърсят причините за успеха, неуспеха или новосъздалите се възможности, в съзнанието
ни ще изплуват случаи, събития и факти от миналото и настоящето, за които
при съставянето на технологичната карта изобщо не сме подозирали, но в
крайна сметка са се оказали в една или друга степен съдеятели за общия
резултат в края на деня. Анализът може да ни насочи към случки, събития и
личности, които чисто случайно може да са изплували в нашето съзнание, но
да са повлияли върху определени наши действия, като са мотивирали в
различна степен реакциите ни. Така те могат да се окажат също съдеятели в
общия резултат. Такава условно наречена технологична карта може да се
изработи в зависимост от целите и задачите, които трябва да се изпълнят за
седмица, месец, дори година. Освен за личността те могат да се изработят за
групи, екипи и организации.
6
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Внимателният анализ води до установяването на различен брой
елементи от подсистемите на системата на съдеятелството. При това за
някои от тях изобщо не бихме подозирали, че влияят върху общия резултат.
Ако се вникне задълбочено в отношението на съдеятелите към общия резултат, ще се установи, че до голяма степен то е провокирано и от нашето поведение в миналото, въпреки че са възможни и някои отклонения. Би могъл да
обаче се направи извод, че с поведението си сега личността, групите, организациите подготвят съдеятелството си в бъдеще. А какво ще бъде то, зависи
най-вече от това как ще реагираме на възникващите ситуации сега.
Анализът на съдеятелството може да ни даде отговор и на един често
задаван въпрос – защо направих(ме) всичко възможно, а резултатът не се
получи? Явно пропуски и непълноти в поведението ни в миналото са определили до голяма степен структурните елементи на системата на съдеятелството сега, за да не постигаме желаните резултати (вж. таблицата).
Таблица
Съдеятели за общия резултат в организацията
С позитивно
действие

С негативно
действие

Неутрални, но
имащи връзка с
общия резултат

Неутрални, нямащи
връзка с общия резултат,
но влияещи върху него

1. Лична и групова
заинтересуваност
2. Заинтересувани други
страни, споделящи
целите
3. Благоприятно
стечение на външни
неуправляеми фактори
4. Въздействие и
промяна на външни
управляеми фактори
5. Въздействие и
промяна на вътрешни
управляеми фактори

1. Отделни личности,
несподелящи целите
2. Групи, изразяващи
негативно отношение
към целите
3. Неблагоприятно
стечение на външни
неуправляеми фактори
4. Проява на подвижна
благосклонност от
отделни лица и групи
5. Неустойчиво поведение на отделни лица и
групи в организацията

1. Отделни личности,
имащи връзка с
организацията
2. Групи, имащи
връзка с
организацията
3. Институции, от
чиито правомощия се
влияе
функционирането на
организацията
4. Партньори
5. Отделни лица или
малки групи в
организацията

1. Лица
2. Групи
3. Други организации
4. Институции
5. Други субекти
Пример: Химически завод,
замърсяващ средата. Това
влияе на персонала в завода
за обувки – текучество – влошаване на качеството. На
практика двата завода не се
конкурират, нямат връзка, но
съществуването на химическия на практика е съдеятел
за общия резултат в
обувния.

Анализът на съдеятелството ни внушава необходимостта да бъдем
дълбоко проникнати от разбирането, че с поведението си сега предопределяме характера на съдеятелската среда в бъдеще. Именно тя, съчетана с
потенциала на отделната личност, група, екип, организация, ще формира
очаквания общ резултат в бъдеще. И така, както в крайната оценка за един
роман или филм се включва поведението и на положителните, и на отрицателните герои, по същата логика в общия резултат се включват всички съдеятели - ангажирани, неангажирани, пречещи и безразлични към него.
Поведението на човешкия фактор е функция и на нормативната база.
Приемането на закони сега не означава промяна на поведението веднага.
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Съдеятелство на социална среда, семейство и др. продължава да оказва
влияние по различен начин във времето въпреки действащата нормативна
база. Така формалните дадености се разминават с неформалните истини за
една част от обществото – лица, организирани групи и др. Например получилият печална известност у нас “мутренски период” в обществото ни, характеризиращ се с грубо нарушаване на приетите закони и бързо усвояване
възможностите на все още липсващата нормативна база, е също елемент на
системата на съдеятелството. Макар и натоварен с много негативизми, той
изпълни и една важна превантивна функция. Тя се свързва със специфичната му роля на “социален санитар” за ентусиазирани, но неподготвени предприемачи, чийто бизнес е отнет, и с това са спасени от фалити и по-сложни
социални и икономически драми.
Разбира се, времевият хоризонт на такъв подход за забогатяване е
кратък и той вече се изчерпва или трансформира. Но в крайна сметка всички
в различна степен и по различен начин сме съдеятели за това, което представлява нашето общество към този момент. Ако управленският резултат
най-общо е продукт на управленско решение, то общият резултат в една
социална система, изградена от конкретни социални структури, е функция на
поведението на всички нейни структурни компоненти независимо от потенциала и посоката на действие. А социалният потенциал на обществената
система е свързан с поведението на всички съдеятели на всички равнища.
При разнопосочни и противоречиви действия той намалява, и обратно, при
еднопосочност и съгласуваност в поведението расте. Образно този потенциал може да се представи като сумарна величина от общия резултат,
постигнат от всички социални структури в социалната система. Това означава
общ резултат за:
 личността;
 групата (екипа);
 организацията и т.н.
Всички общи резултати намаляват, ако е налице противоречиво поведение на съдеятелите, което означава и намален социален потенциал за
цялата обществена система.Това е пряко свързано с отделните личностни
прояви и отношенията в социалните структури, както и с моделите на поведение, натоварени повече с негативен потенциал.
Противоречиво поведение може да се прояви във всички социални
структури. То може да бъде например във връзка с управленските решения,
политическата принадлежност, материалното състояние на отделната личност, с ценностите и морала, които се изповядат, и т.н. Особено значими
обаче са:
1. Съдеятелството във връзка с обединяването около значими национални цели. В случая са важни два основни момента: първо, кой и как ще изведе
пред обществото тези цели и, второ, как да се мотивира тяхното възприемане.
От голямо значение е с какво поведение е натоварено миналото на полити8
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ческите лидери. Попадането на случайни личности в политиката е не само
опасно, но може да се превърне в източник на конфликти и компроматна война,
които не само че отклоняват вниманието от обединяването около значими
национални цели, но пречат и на възможността за тяхното дефиниране. По този
начин съдеятелската среда се оказва неблагоприятна за формирането на единна национална политика и обединяването около нейните цели.
2. Съдеятелството във връзка с различните национални политики в
стопанството. Всъщност тук се засяга един изключително важен въпрос –
този за междуинституционалните конфликти. Те могат да бъдат породени
както от неправилно изградената институционална структура, така и от субектите, реализиращи правомощията на отделните институции. Вследствие на
проявеното противоречиво поведение се стига до занижаване на общия
резултат.
3. Съдеятелството във връзка с изпълнението на важни управленски
решения. В случая се засяга преди всичко субектът на власт, който е натоварен с изработването и вземането на решенията. Едно решение може да бъде
изработено правилно и взето с консенсус, но да не проработи. Причините
могат да бъдат различни, например в противоречивото поведение на тези,
които възлагат решението за изпълнение, или на самите изпълнители. Така
общият резултат ще се окаже далеч от очаквания, което означава, че съдеятелската среда е била неблагоприятна.
Навсякъде в разгледаните три случая се опира до поведението на личността или групата (екипа) сега, но то е било подготвено преди време, в
миналото, когато определени поведенчески прояви са формирали съдеятелската среда. Така сега могат да се търпят негативи от грешно водени национални политики преди десетки години, или определени организации и фирми
поради некоректно поведение в миналото да изпадат в изолация сега, а за
отделната личност да остане загадка защо въпреки вложените усилия и старание успехът не идва.
Обстоятелството, че всички съдействаме за общия резултат - едни
съзнателно, други, без да го осъзнават, поставя по особен начин въпроса за
отговорността и вината. Докато проблемът за отговорността е с по-ясни очертания, не така стоят нещата с вината. В комбинацията “отговорен – виновен”
няма казус за разлика от вариантите “отговорен – невинен” и “виновен –
неотговорен”. Естествен е въпросът може ли в случая философията на
съдеятелството да се намеси и да промени конкретните ситуации, отчитайки
комплексния характер на общия резултат.
Всяка социална система е изградена от йерархични структури. При
условие, че те функционират в рамките на зададените параметри, проблемът
за отговорността не е актуален. Всяко излизане извън тях поставя пред различните равнища в структурите проблема за отговорността в реален план,
т.е. потенциалната отговорност се трансформира в реална, като се дефинират конкретни отговорни субекти. Параметрите за функционирането на
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социалните структури се задават от определена нормативна база. Тя трябва
да бъде изградена по такъв начин, че функционално да решава конкретните
междуличностни и междугрупови проблеми в гражданското общество, а също
и тези, свързани с вътрешната и външната сигурност.
Не по-малко значение има и нормативната база, засягаща протичането на
управленския процес, респ. администрирането на управленските решения. Разглеждането на нормативната база като формална даденост позволява отклоненията от нея да се определят като неформални истини, които са своеобразна
реакция на личността и групите спрямо отделна страна на нормативната база.
Тези процеси могат да имат както конструктивен, така и деструктивен характер и
в този смисъл са част от съдеятелската среда за общия резултат. Всъщност
подобно поведение се провокира от отношението към нормативната база. За
нейното спазване има отговорни субекти. Вината в случая е, от една страна, на
тези, които проявяват реакция спрямо отделни страни на нормативната база, а
от друга, на отговорните за нейното прилагане в приетите рамки.
Отговорността за хората е в рамките на правомощията на йерархичната власт, докато отговорността за дейностите – в рамките на функционалната. Наред с тях определена роля за постигането на крайните цели има и
самоотговорността. По същество тя е отговорност за поведението на всяка
отделна личност в личния, професионалния и обществения живот. Това е
резултат на комплекс от фактори – базови ценности, социална среда, обща
култура, фирмена култура, професионални умения и т.н. При това самоотговорността е важна като проявление както при йерархичната, така и при
функционалната отговорност. Трите заедно формират съвкупната отговорност, което е свързано с общия резултат.
Схема 3
Съвкупна отговорност и съдеятелска среда
СЪДЕЯТЕЛСКА

Общ
Йерархична
отговорност

Функционална
отговорност
цел

Самоотговорност
резултат

СРЕДА
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Самоотговорността е свързана със самосъзнанието и морала на
личността. Тя обаче кореспондира с йерархичната и функционалната отговорности и е важна предпоставка за реализирането на целите и общия
резултат.
Не са редки случаите, когато недобрите резултати сега се оправдават с прехвърлянето на вината в миналото. Това е особено изразено
при мандатното мислене и поведение. Когато границите на един мандат се
окажат тесни за изпълнението на поетите ангажименти, за недобрия общ
резултат, не остава нищо друго, освен да се търсят причините в миналото.
Така на практика се признава съдеятелството като философия - друг е
въпросът до какво степен това съответства на истината. При положителни общи резултати сега обаче рядко се прави връзка с предходните
мандати, ако това не е мандат на същите управляващи. Мандатността е
достатъчно ярък пример за това, че всеки резултат сега е следствие от
позитивите и негативите на миналото, т.е. от предходните мандати, съчетани с инициативите и постигнатите резултати от сегашния. Не са редки
случаите обаче, когато миналото се изопачава, настоящето се преувеличава, а бъдещето се идеализира, за да се обслужат субективни интереси
или да се удовлетворят политически пристрастия. Независимо от субективните преценки всеки резултат в обществено-икономическата система
към даден момент е точно определен и конкретен и като такъв той е
общият резултат от съдеятелската среда, потенциалът на управляващите
и реалната база за следващите стъпки в развитието. В този смисъл
прехвърлянето на вината е само временна мярка за отклоняването на
вниманието от текущите проблеми и оправдание за неуспехите, защото,
ако се търсят негативите в предходния мандат, логично е да се потърси
отговор на въпроса какво е било тогава поведението на управляващите
сега, които са били в ролята на опозиция.
Съдеятелската среда има непосредствена връзка със социалния
потенциал. Когато тя е противоречива и включва разнопосочни интереси,
общият резултат като следствие от всички позитиви и негативи в обществената система няма да съответства на действителния й социален
потенциал. Това означава немалка част от социалната енергия да се
изразходва за уреждане на възникнали проблеми и конфликти, и то често
без постигнат резултат, но с разхищаването на време и ресурси. Всичко
това опира до поведението на конкретни личности и групи, които искат да
удовлетворят цели, далеч по-високи, отколкото позволяват техните възможности. Естествено е, че такова поведение се съпътства с отрицателни
обществени явления като корупция, организирана престъпност, политическа нестабилност и т.н. В случая особено важен е проблемът за отговорността и вината. Тяхното размиване и отлагането във времето на
конкретното им дефиниране води до изчерпване на социалния потенциал. Ако тези процеси не се поставят под контрол и не се регулират в
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приемливи граници, нищо чудно по-голямата част от социалния ни потенциал да бъде изразходван за справянето с последствията от подобно
поведение.
Като даденост съдеятелската среда е свързана повече с миналото,
т.е. с поведението, което вече е реализирано. Това означава, че при
добър анализ и оценка за нейното проявление сега ще могат да се открият
възможности за задействане на компенсаторни механизми, чрез които да
се редуцира евентуалното негативно влияние и да се усили позитивното й
действие за общия резултат. Оставена без регулация, тя може да действа
разнопосочно и по този начин да се влияе по различен начин върху поведението сега. Като регулативни механизми могат да действат стъпките за
изглаждане на конфликтни отношения от миналото или за компенсиране
на негативните последствия от вече изпълнени решения.
Що се отнася до отношенията със заобикалящата социална среда в
оперативен порядък, те трябва да бъдат винаги добре премерени и балансирани. Дори като поведение със стратегическо значение може да се
препоръчва при определени условия да се правят компромиси, а в
отделни случаи да бъде изразена готовност за или да се предприеме
реално връщане назад, което във времето може да се окаже поперспективно от последователното следване на вече набелязаната политика.
Използването на гъвкави механизми за въздействие върху социалната среда сега и на подходящи компенсаторни механизми за вече проявено поведение може да се окаже със значим дял в постигането на подобър общ резултат. Такова поведение обаче изисква добро владеене на
механизмите на общуването и наличие на висока етичност. Обстоятелството да не се понася успехът на другия е сериозна стъпка към създаването на негативна съдеятелска среда. Ако подобно поведение стане
масово при отношенията в социалните структури, ще се породят завист и
неприязън, които не само ще спрат желанията и стремежите за общуване
и сътрудничество, но ще провокират такива негативни явления като
измами, нелоялна конкуренция, подвижна благосклонност и др. Всичко
това влошава социалния климат и намалява потенциала на социалните
структури.
Съдеятелската среда е с разнопосочни действия. Тя не може да се
постави под контрол, а трябва да се търсят подходящи компенсаторни
механизми за ограничаване на негативното й влияние и за повишаване на
позитивното. Дори и пазарната конкуренция не бива да извежда стопанските субекти от балансирани в рамките на закона отношения. Що се
отнася до личността и групите, тук нещата опират до ценности, морал и
съвест - терминология, за която все по-често се сещаме, когато не по
наша вина изпаднем в конфликтни ситуации със социалната среда. Както
няма морален съд, така не съществува и съд за съдеятелство. Всичко
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опира до това да погледнем във времето и да анализираме кое ни е помогнало и кое ни е попречило за общия резултат.
Разбира се, философията на съдеятелство изключва грубото погазване на законите, като се нарушава установената нормативна рамка за
поведение. В такива случаи има съд. Тук става въпрос повече за поведенческите отношения в социалните структури, за които наистина не може да
се изгради нормативна рамка, а всичко зависи от съвестта и професионалната етика. Анализът на това кое ни е помогнало и кое ни е попречило
във времето няма да бъде пълен, ако не си дадем сметка и за онова,
което ни е мотивирало за определено поведение на подсъзнателно ниво.
За него със сигурност ще разберем, когато за общия резултат не се
открият други видими и възможни причини.
Съдеятелството е философия за поведение, която ни показва, че
само усилията в сегашно време и абсолютизирането на личните качества
и възможности не са достатъчни за добър общ резултат. Към същото ни
насочва и обстоятелството, че добрите лични качества и възможности на
индивида не са предпоставка за добра екипна дейност, т.е. работата му в
екип може да се окаже неефективна въпреки добрия личен потенциал. В
този смисъл възпитаването на качества за работа в групи и екипи е една
от предпоставките за създаването на добра съдеятелска среда чрез
подходящо поведение сега.
В своя житейски път човек е изправен пред различни ситуации и
много често му се налага да прави избор. Изборът по своята същност е
вариант на поведение спрямо създалата се ситуация и се предопределя
от много фактори – лични, колективни, тактически, стратегически и т.н.
Чрез избора си сега на практика проектираме поведението си в бъдеще,
защото реализираните действия в настоящето са основа за бъдещето,
което се базира на вече постигнатото. От този гледна точка изборът сега е
продукт на вече осъществено в миналото поведение, както и на средата с
нейните характеристики в момента. Изборът сега, от една страна, е база
за поведение в бъдеще, а от друга – продукт на съдеятелската среда.
Това е в съответствие с едно от основните положения в психоанализата,
че “всяко поведение е проективно”. От такава гледна точка поведението в
миналото има проективно значение за избора сега, а чрез този избор
проектираме поведението си в бъдеще. При това всеки избор се основава
освен на личната ценностна ориентация още и на продължителността и
интензивността на действие на различни параметри на социалната среда
– политически, икономически, социални, културни и т.н., които формират
на практика съдеятелската среда.
Връзката между поведението в миналото, избора сега и проективното поведение е представена на схема 4.
Логиката на поведенческата връзка във времето показва, че до голяма степен случайностите са изчистени и по основните направления на
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развитие и постигането на крайния резултат (като общ) би трябвало да се
очертава ясно причинно-следствената връзка. С други думи, всяка случайна форма на поведение е само привидно такава, в своята същност тя е
продукт на определена закономерност.
Схема 4
Поведенческа връзка във времето
Поведение в миналото

Поведение (избор) сега

Проективно значение
за избора сега

Продукт на проективното
поведение от миналото
и сега

База за поведение в
бъдеще

Проективно
поведение

Накрая можем да направим следното обобщение: Философията на
съдеятелството ни внушава, че трябва да спрем и да осмислим поведението
си сега, а също и да дадем ясен отговор на въпросите относно нашите успехи
и неуспехи. Те в немалката си част са подготвени в миналото. При това не
трябва да забравяме, че в основата на бъдещето минало е нашето поведение сега.
30.VIII.2012 г.
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ON THE PHILOSOPHY OF CO-ACTIVITY AND BEHAVIOUR
WITHIN SOCIAL STRUCTURES
The article presents the structure of the system of co-activity and the specific
co-actors involved in the overall result achieved by an organization. Overall
responsibility and co-active environment are also reviewed. The basic
conclusion drawn is that our present success or failure is largely determined in
our past. Our behaviour at present, therefore, underlies our future past.

JEL: А12; А13
From a merely human perspective, everybody is pleased when he achieves
his essential goals just as everybody is not particularly pleased when this is not the
case. In both cases however, the ultimate result we are trying to achieve is
influenced by a number of factors. Often, achieved success depends not so much
on the qualities of the individual but on the favourable confluence of a series of
events. In some cases, even apparently good professional qualities and character
traits do not result in achieving the set goal. This is also the consequence of other
factors which go beyond human potential. And whereas in the case of a positive
outcome we rarely stop to think about other factors which have had their beneficial
impact on developments and tend to explain it all with the personal qualities of
those who succeed, in the latter situation few people will abstain from analyzing the
impact of external factors. “You may often hate people because of your suspicion
that they are the ones to blame for an evil that has afflicted you or for a missed
opportunity. The amount of injustice we commit because of similar thoughts is not
insignificant. But if we only consider as good or evil what depends on us ourselves,
there will be no reason to blame God or start a war against a person”1. The deep
philosophy embedded in this quote from Marcus Aurelius is that of co-activity, i.e.
the view that an ultimate result is a function of multiple factors. A good (positive)
assessment or a bad (negative) one are only the subjective perception of that
result, in which emotion often interferes and prevents us from identifying and
analyzing the complex of causes underlying a specific result. “Some co-act in one
way, others co-act in a different way, even those grumbling against a development,
trying to resist or prevent it are in a sense co-actors. The Universe needs such
people as well.”2 In other words, we all contribute to developments which we
subjectively assess positively or negatively – some of us do so deliberately and
consistently, others – without even being aware of that. Therefore, each specific
result attained by an individual, a group of people, or an organization, might be
viewed as an overall one, from the perspective of co-activity. The correlation
between a specific and an overall result might be represented in the following way:
1
2

Aurelius, M. To Himself (Bulg. transl. ed.). Sofia: Narodna kultura, 1986, p. 74.
Ibid., p. 74.
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Chart 1
The correlation between specific and overall results
Co-actors
Overall
Personality
Group

Specific result
Addressee

Organisation

Result
To the result

As a matter of fact, a specific result is an overall one, when taking into
consideration not only parties directly interested in it but also the co-actors who have
exerted some positive or negative impact leading to that particular result. The open
attitude of stakeholders to the specific result provides evidence for observation and
assessment. In contrast, the actions of co-actors might be covert or manipulative, as
well as virtually and morally supportive to the pursuit of the desired result. Even a past
event might prove to be a co-actor to the current result without being directly related to
it. These ideas can be illustrated with the next chart 2.
Chart 2
The correlation between different events and subjects in
terms of overall results
Event “Х”
(factors)
Other co-actors

Subject “Z”

Event Y
(factors)
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In chart 2, A is the point of intersection between subject Z’s behaviour
related to result B and events X and Y, which are not related to each other,
yet each both of them are individually related to subject Z. The overall result B
is a function of the behaviour of subject Z and the other co-actors, influenced
by the combined effect of events (factors) X and Y. Thus two seemingly
separate events might prove to be co-actors to the achievement of the overall
result.
The assessment of results reveals that a number of factors influenced by
the behaviour of surrounding people, groups or institutions, has contributed to
the achievement of these results. In addition to the individual SELF, which
underlies our active behaviour aimed at achieving our goals, some instances of
intentional or unintentional hindrance might be identified, as well as passive
behaviour or explicit inactivity, or even cases in which separate entities not
interested in our goals might influence our behaviour merely with their
existence. Specific results are therefore a function of multiple co-actors. Some
of the factors affecting results might be:
 the individual with his behaviour of one being directly interested in the
achievement of the goals;
 entities with active bahaviour that are directly interested in preventing
the goal from being achieved;
 entities with passive bahaviour that are directly interested in preventing
the goal from being achieved;
 entities with passive bahaviour that are indirectly interested in preventing
the goal from being achieved;
 stakeholders contributing to the achievement of goals;
 entities, disinterested in the personality or his goals, who can affect the
behaviour of an individual merely with their existence, i.e. consciously or
subconsciously they are part of the motives affecting the behaviour of the
individual.
Therefore, by identifying all possible co-actors and prudently arranging
their systematic involvement as the mode of activity or inactivity may require,
we could design a system of the structure of co-activity (see the Figure).
Within that system, the following major subsystems of co-actors might be
defined:
 the subsystem of co-actors with positive impact;
 the subsystem of co-actors with negative impact;
 the subsystem of neutral co-actors who are related to the result;
 the subsystem of co-actors who are not directly related to the result.
The structure of the system of co-activity might be presented in the
following way:
17
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Figure
The structure of the system of co-activity

The simplest way to illustrate the system of co-activity is to design a
provisionally called technological task sheet of things to accomplish during the day.
Our report in the evening might show some positive or negative deviations, i.e.
tasks we accomplished during the day and ones we did not. We will probably have
accomplished some tasks not included in our technological task sheet due to
favourable opportunities arising to do so. If we analyse the causes for success,
failure or newly emerged opportunities, our minds will jump to situations, events,
and facts related to the past and the present, ones which we were totally unaware
of when designing the technological task sheet, but which have to a smaller or
greater degree contributed to the achievement of the overall result at the end of the
day. Our analysis might focus on situations, events and personalities that have
come to our minds by chance, yet they all will have affected our activity, our
reactions being more or less motivated by them. Similarly, they may also prove to
be co-actors in the achievement of the overall result. Such provisionally called
technological task sheets might be designed according to the tasks and objectives
to be accomplished within a week, a month, or even a year. Such task sheets
might be designed not only for individuals, but also for groups, teams and
organisations.
18
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A careful analysis might help us establish various subsystems' elements
within the system of co-activity. What is more, we might be totally unaware of the
impact some of them have on the overall result. An insight into the attitude of coactors to the overall result reveals that their attitude has largely been provoked by
our past behaviour, although there might be some deviations. In general, we could
conclude that personalities, groups and organisations prepare their future coactivity through their behaviour at present. Therefore what a future co-activity will
be like largely depends on the way we react to currently arising situations.
The analysis of co-activity might provide the answer to another frequently
raised question, i.e. How come I/we did my/our best, yet I/we did not achieve the
desired result? Clearly, some omissions and deficiencies in our past behaviour
largely define the structural elements of the present system of co-activity and thus
prevent us from achieving the desired results.
The next table might be helpful in the analysis of co-activity.
Table
Co-actors in the achievement of the overall result within an organisation
With positive impact

With negative impact

Neutral, but related to
the overall result

Neutral, not related to
the overall result, yet
having an impact on it

1. Personal or group
interests (stakes)
2. Other stakeholders
who share the same
goals
3. Favourable confluence
of external factors beyond
our control
4. Influencing and
changing external
factors within our control
5. Influencing and
changing internal factors
within our control

1.Separate individuals
not sharing the goals
2. Groups expressing
negative attitude to
the goals
3. Unfavourable
concurrence of
external factors
beyond our control
4. Аctive favorability
on behalf of
individuals or groups
5. Unstable behaviour
of individuals and
groups within the
organisation

1. Separate individuals
related to the
organisation
2. Groups related to
the organisation
3. Institutions whose
authority affects the
performance of the
organisation
4. Partners
5. Separate individuals
or small groups within
the organisation

1. Individuals
2. Groups
3. Other organisations
4. Institutions
5. Other entities
Example:
A chemical plant
polluting the
environment. This has
its impact on the
employees in a shoe
factory – increased
staff turnover –
deteriorated quality.
Although both entities
are not competitors or
directly related, the
existence of the
chemical plant is in fact
a co-actor to the overall
result achieved by the
shoe factory.

Analysis of co-activity requires our deep understanding of the fact that our
present behaviour determines the character of our co-active environment in the
future. That environment, combined with the potential of the individual, group,
team, or organisation will determine the anticipated overall result in the future. And
just as the behaviour of both good and bad characters is included in the overall
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assessment of a novel or movie, the overall result achieved includes all co-actors,
those who are committed to it and those who are not, as well as those who pose
hindrances or are indifferent to it.
The behaviour of the human factor is a function of the legal framework, as
well. The adoption of laws at present does not necessarily imply an immediate
change in behaviour. Co-activity of social environment, family, etc. continues to
have its impact in the course of time, in spite of the active legal framework. Formal
activities may therefore differ from the informal truths for some part of society –
individuals, organised groups, etc. An example here could be the notorious ‘mob
period’ in our latest history, characterized by a blatant violation of laws and making
the most of the omissions in the legal framework, which is also an element of the
co-activity system. Although burdened with a number of negative aspects, that mob
period performed an essential preventive function. That function is attributed to its
specific role as a ‘social sanitarian’, for it deprived enthusiastic but unprepared
entrepreneurs of their businesses and thus spared them bankruptcies as well as
social and economic dramas of a more complex nature.
Naturally, the time span of a similar approach for accumulation of wealth is
short and it is already undergoing decline and transformation. Yet, ultimately, we all
co-act in a different way and to a different degree in what our society is at present.
If a managerial result is generally the product of a managerial decision, the overall
result in a social system, built of specific social structures, is the function of the
behaviour of all its structural components, regardless of the potential or the course
of action. Besides, the social potential of the social system is related to the
behaviour of all co-actors at all levels. This potential decreases with divergent and
conflicting actions and increases when there is unity and coordination of behaviour.
Figuratively, that potential could be presented as the aggregate value of the overall
result achieved by all social structures within the social system, i.e.:
 the overall result for the individual;
 the overall result for the group (team);
 the overall result for the organisation, etc.
Overall results decrease when there are conflicts in co-actors’ behaviour,
which also leads to reduced social potential of the social system as a whole. This is
directly related to the behaviour of individuals and the relations within social
structures, as well as to the patterns of behaviour, loaded with more negative
potential.
Conflicts in behaviour might be exhibited by any social structure. Those
might be related to managerial decisions, political affiliation, the financial status of
an individual, shared moral values, etc. Special attention should be paid to:
1. Co-activity related to the consolidation around major national objectives.
There are two basic moments here – in the first place, who and how will present these
objectives to society, and secondly, how to encourage the adoption of those objectives.
The behaviour of political leaders in the past is of crucial importance. Random
involvement of any individuals in politics is not only dangerous, but may also give rise
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to various conflicts and a war of discrediting among opponents, which will not only shift
the focus of public attention from the consolidation around major national objectives,
but will also prevent those objectives from being clearly defined. Thus the co-active
environment will prove to be unfavourable to the establishment of a uniform national
policy and the consolidation of society around its objectives.
2. Co-activity related to various national policies conducted within the
economy. This is, in fact, related to an extremely important issue – that of conflicts
among institutions. Those could be arising due to an improperly established
institutional structure as well as due to entities exercising their power as separate
institutions. Due to exhibited conflicts in behaviour the overall result achieved will
be reduced.
3. Co-activity related to the implementation of crucial managerial decisions.
In this case, the entity that is primarily affected is the authority responsible for
developing and taking the decisions. Even a decision which has been properly
developed and adopted with consensus may fail to work. There might be different
reasons behind this, for example, conflicts in the behaviour of those imposing the
decision or the people engaged with the implementation of the decision. Thus the
overall result will be far from the expected, which implies an unfavourable co-active
environment.
A crucial element in the three situations considered above is the present
behaviour of the individual or the group (team), determined some time ago back in the
past, when specific behavioral patterns established the co-active environment. This
means that presently experienced negatives might be the result of wrongly conducted
national policies decades ago. Organisations and companies might find themselves
currently isolated due to improper behaviour in the past, and an individual might be
baffled why he can not succeed despite all his effort and hard work.
The fact that we all contribute to the overall result, some intentionally and
others not, throws different light on the issue of responsibility and guilt. And while
the issue of responsibility is more easily defined, it is a totally different situation with
guilt. There is no case study in the combination ‘responsible – guilty’, as opposed to
the combinations ‘responsible – not-guilty’ and ‘guilty – not-responsible’. The
question arising naturally is whether the philosophy of co-activity could be applied
here so as to change specific situations by accounting for the complexity of the
overall result.
All social systems are made up of hierarchical structures. Provided that
those operate within defined parameters, the problem of responsibility is irrelevant.
Any deviation from these parameters confronts various structural levels with the
problem of real plan responsibility, i.e. potential responsibility is transformed into a
real one and specific entities are identified as being responsible. The parameters
within which social structures are expected to perform are determined by the
specific legal framework. That legal framework must be designed in a way which
helps functionally solve specific conflicts among civil society individuals or groups,
as well as conflicts related to internal and external security.
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Legal frameworks governing the development of the managerial process and
the administration of managerial decisions are just as important. If we consider a
legal framework to be the formal environment it will be possible to define any
deviations from it as informal truths which are a specific reaction to a specific
aspect on behalf of individuals or groups. Those processes might be of
constructive or destructive nature and are in this sense part of the co-active
environment contributing to the overall result. In fact, such behaviour is provoked
by the attitude to the legal framework. There are some entities which are
responsible for the compliance with its regulations. The fault is therefore both in
those who react against separate aspects of the legal framework and in those who
bear the responsibility for the implementation of these regulations.
Responsibility about people is within the authority of hierarchical power, while
responsibility about activities lies within the authority of functional power. Selfresponsibility, too, has a role to play in the achievement of final goals. In essence, it is
responsibility for the behaviour of any individual in his private, professional or social life.
This is the result of multiple factors – basic values, social environment, general
knowledge, corporate culture, professional skills, etc. What is more, self-responsibility
is crucial both to hierarchical and functional responsibility. The three of them constitute
the overall responsibility related to the overall result.
Chart 3
Overall responsibility and co-active environment

C O-A C T I V E

Overall
Hierarchical
responsibility

Functional
responsibility
Goal

Self-responsibility
Result

ENVIRONMENT

Self-responsibility is related to self-awareness and the moral values shared
by the individual. At the same time, it is correlated to hierarchical and functional
responsibility and is an important prerequisite for the implementation of goals and
the achievement of overall results.
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It is not uncommon to blame on the past unsatisfactory results attained at
present. This is quite explicit in mandate-defined thinking and behaviour. Should a
mandate prove to be insufficient for implementing the commitments made, there is
nothing one can do about the unsatisfactory overall result but attribute it to some
causes in the past. This is, in fact, recognition of co-activity as a philosophy, although it
is a totally different matter to what extent this corresponds to the truth behind the facts.
When there are positive results at present, however, a reference to previous mandates
will rarely be made, unless those too were the mandates of the same party. A
mandate-related explanation is a brilliant example how a present result is the
consequence of the positive and negative aspects of the past, i.e. previous mandates,
plus the initiatives and the results implemented during the present mandate. Quite
often in order to serve some subjective interests or political affiliations the past is given
a distorted description, the present is exaggerated, and the future is described
idealistically. Regardless of subjective judgments, though, any result achieved at a
particular point in the socio-economic system is clearly defined and specific, therefore it
is the overall result of the co-active environment, the potential of the government, and
the real foundation for further development. Therefore, blame shifting is only a
temporary solution for shifting the focus of attention from current issues and providing
an excuse for failures. If negatives are only attributed to a previous mandate, then it
would make sense to ask what the behaviour of the present government was during
that mandate in its role of an opposing party.
Co-active environment is directly related to social potential. When the latter is
characterized by conflicts and divergent interests, the overall result as a consequence
of all positive and negative aspects of the social system will not correspond to its actual
social potential. This means that a significant volume of social energy will be consumed
for settling arising problems and conflicts. What is more, quite often this will lead to
achieving no specific result, yet both time and resources will be wasted. And it all
comes down to the behaviour of certain individuals or groups who are in a pursuit of
accomplishing goals which dramatically exceed their potential. Quite naturally, such
behaviour is accompanied by negative social phenomena like corruption, organized
crime, political instability, etc. In this case the issue of responsibility and guilt is
especially important, because if those two concepts fail to be clearly defined in due
time, this will lead to depleted social potential. If those processes are not subject to
control or fail to be regulated within reasonable limits, it will be no surprise if the bigger
part of social potential has to be consumed in dealing with the consequences of a
similar behaviour.
As a rule, co-active environment is to a greater extent related to the past, i.e. to
behaviour which has already been implemented. This means that a careful analysis
and assessment of the performance of present co-active environment will make it
possible to identify opportunities for activating compensatory mechanisms for reducing
possible negative influence and boost its positive impact on the overall result. If left
unregulated, the environment can be penetrated by divergent activities and thus permit
various impacts on current behaviour. Such regulatory mechanism might be measures
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taken to settle conflicts which have arisen in the past or to alleviate the negative
consequences of decisions which have already been put into practice.
As for operational order relations with the social environment, they should
always be carefully tailored and balanced. Under certain conditions compromising
might be recommended as a strategic behaviour, and in some cases even an explicit
readiness to step back might be appropriate, as in the course of time these might prove
to be more beneficial than the consistent implementation of the policy set in advance.
Applying flexible mechanisms to influence the present social environment or
appropriate mechanisms to compensate for demonstrated behaviour can considerably
affect the achievement of a better overall result. This, however, requires excellent
command of communication mechanisms and a high level of ethical commitment. The
inability to bear other people’s success is a serious step towards establishing a
negative co-active environment. Should a similar behaviour become the norm, the
relations governing social structures will be penetrated by envy and hostility which will
not only curb the willingness to communicate and cooperate but will also provoke
negative trends such as fraud, unfair competition, active favorability, etc. All these will
deteriorate the social climate and weaken the potential of social structures.
Co-active environment is characterized by divergent actions. It cannot be made
subject to control, rather appropriate compensatory mechanisms need to be applied in
order to reduce negative influences and increase positive impacts. Nor should market
competition affect the balance of relations among economic entities when they fit within
the legal framework. As for personalities and groups, it comes down to values, moral
and conscience, terminology which comes to our mind as often as we find ourselves
involved in conflicts with the social environment which are not our fault. And just as
there is no court for moral values, there is no court for co-activity. It is all a matter of a
retrospective look and analysis of what has contributed and what has been an obstacle
to achieving the overall result.
Naturally, the philosophy of co-activity excludes violation of laws or disregarding
the established legal framework for behaviour, i.e. cases in which the court is
authorized to intervene. Our concern is rather about behavioral correlations within
social structures. They really cannot fit into a legal framework, but depend on
conscience and professional ethics. Our analysis as to what has contributed and what
has been an obstacle to achieving the overall result would not be exhaustive if we
failed to take into account what motivated a particular behaviour at a subconscious
level. This is what we will certainly find out when no further obvious causes for
achieving the overall result can be identified.
Co-activity is a behavioral philosophy which explains why present effort or
personal qualities and abilities alone are not sufficient for achieving a satisfactory
overall result. This is further confirmed by the observation that excellent personal
qualities and individual skills do not guarantee efficient team work, i.e. an individual
might prove to be inefficient in a team despite his high personal potential. Therefore
developing good teamwork skills is one of the prerequisites for establishing a
favourable co-active environment through appropriate behaviour at present.
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People face different situations when a choice is to be made. That choice is, in
essence, the behaviour chosen for the particular situation and is affected by multiple
factors – personal, collective, tactical, strategic, etc. In fact, the choice we make at
present projects our behaviour in the future. This is due to the fact that the activities
which are currently being fulfilled lay the foundations for the future which is based on
previous accomplishments. From this point of view, the choice we make at present is a
product of a past behaviour and the present environment with its characteristics. Thus
our current choice, on the one hand, determines some future behaviour, while on the
other hand it is a product of the co-active environment. This is in tune with one of the
basic tenets in psychoanalysis, i.e. that any behaviour is projective. Therefore our past
behaviour has its projective impact on our current choices while our current choices
project our behaviour in the future. It should be noted that any choice is based not only
on the values shared by the individual but also on the duration and intensity of
influence exerted by various parameters of the social environment – political,
economic, social, cultural, etc. Those, in fact, constitute the co-active environment.
The correlation of past behaviour, current choices and projective behaviour
could be presented in the following way:
Chart 4
Behavioral correlation in time
Past behaviour

Present behaviour
(choice)

Projective impact on
the present choice

Product of projective
behaviour in the past and
at present

Basis for future
behaviour

Projective behaviour

The logic of behavioral correlation in time suggests that contingencies are
largely excluded and causality must be easy to recognize throughout the achievement
of the ultimate (overall) result. To put it in another way, any incidental behaviour is only
apparently incidental while in fact it is the product of a specific pattern.
In conclusion, we could summarise the following: The philosophy of coactivity demands that we say STOP and consider our behaviour at present, as well
as provide a clear answer to the question why we fail or succeed. Our failures and
successes are largely determined by our past. What is more, we should bear in
mind that our future past is determined by our behaviour at present.
30.VIII.2012
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ФАКТОРИ ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДЪЛГОВЕ НА ФИРМИТЕ И
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА МЕЖДУФИРМЕНАТА
ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ
*

Разгледани са основните теоретични постановки за финансирането на
фирмите с търговски кредит и са представени резултати от емпирично
изследване по метода на множествен регресионен анализ на факторите,
влияещи върху нивото на търговска задлъжнялост на българските
нефинансови предприятия. Конструирани са модели, тествани за две
последователни години, отделно за МСП и големите предприятия, което
позволява отчитането на различията между тях, в т.ч. по отношение на
достъпа до институционално финансиране, в качеството на мениджмънта
и т.н. Основните резултати, установени при изследването, са, че търговският кредит е субститут на институционалното кредитиране и че фирмите задлъжняват към други фирми, за да финансират собствените си
търговски вземания и да хеджират риска по тях. Това заедно с рисковото
управление на финансовата структура при МСП е предпоставка за
формиране на вериги от просрочени задължения. Формулирани са също
възможности за намаляване на междуфирмената задлъжнялост и регулиране на нейния размер в бъдеще.

JEL: G30; G32; G39
Кредитът от доставчиците е традиционен източник на финансиране за
фирмите, който е обект на множество теоретични и емпирични изследвания в
различни страни по света, но все още остава извън фокуса на изследователския
интерес у нас. Наред с ползите от употребата на търговски кредит прекомерното
нарастване на задлъжнялостта на фирмите към доставчици в дадена икономика
и особено повишението на дела на просрочените задължения е свързано и с
редица неблагоприятни ефекти. Те се появяват както на ниво предприятия, сред
които разходи за защита от лоши вземания, загуба на рентабилност и ликвидност, пропуснати ползи от свиване на продажбите на кредит, заплаха от
изпадане в неплатежоспособност, така и на макроикономическо равнище като
риск от масови фалити, свиване на икономиката, заетостта и приходите в
бюджета, риск за стабилността на финансовата система и т.н.
По данни на Българската стопанска камара (БСК) в продължение на
години в България се наблюдава превишение на задълженията на фирмите
спрямо БВП на страната (Българска стопанска камара. Задължения на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката…). През 2010 г. междуфирмената задлъжнялост достига 104.2 млрд. лв., или 66% от всички фирмени задължения (157.6 млрд. лв.).
Обикновено търговският кредит е разглеждан като субститут на институционалното финансиране, макар че съществуват и анализи, които представят
доказателства, че търговският и банковият кредит могат да бъдат и комплемен*
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Фактори за търговските дългове на фирмите и възможности за редуциране на междуфирмената…

тарни източници на финансиране. Една от основните задачи тук е именно да се
тества дали в българските икономически условия кредитите от доставчиците и
тези от финансовите институции са субститути, или се допълват.
Като причина за едновременното използване на финансиране от доставчиците и от банките се посочва различието в матуритетите на търговския кредит,
който обикновено е краткосрочен, и на банковия кредит, характеризиращ се с подълъг срок (вж. Cole, 2010). Освен това търговският кредит подобрява репутацията на по-новите и малки фирми пред банките поради информационните
предимства, които имат доставчиците (вж. Gama, Mateus and Teixeira, 2008).
Употребата на финансиране от доставчиците облекчава достъпа до банково
кредитиране благодарение на сигналния ефект на търговския кредит. Способността на фирмите-клиенти да привличат финансиране от своите търговски
партньори е индикатор за нисък риск от неплатежоспособност (вж. Alphonse,
Ducret and Severin, 2003; Antov and Atanasova, 2007).
Nielsen (1999) обаче доказва, че в страни, в които фирмите имат добри
отношения с банките, употребата на търговски кредит е по-слаба. Изследвайки
малки фирми, за които е по-характерно, отколкото за големите, да имат затруднения в привличането на институционално финансиране, той установява нарастване на стойността на ползвания търговски кредит в случаите на свиване на
банковия. Негативна връзка между силата на взаимоотношенията с банките и
търсенето на търговски кредит от фирмите откриват и Petersen и Rajan (1997).
Способността на фирмите да генерират вътрешен финансов ресурс също понижава търсенето на финансиране от доставчиците. Ликвидните предприятия са
по-склонни да дават, отколкото да търсят търговски кредит (Petersen and
Rajan,1997).
Доставчиците финансират клиентите си, дори когато банките не са склонни да им отпускат кредити, тъй като имат редица предимства като кредитори в
сравнение с финансовите институции. Такива предимства са по-лесен и евтин
достъп до информация благодарение на редовните търговски контакти;
възможност за упражняване на натиск за връщане на кредита под заплахата от
прекратяване на доставките; по-лесна препродажба на стоката, ако се наложи;
по-малък риск от отклоняване на стоките за различна от договорената употреба
поради ниската им ликвидност за разлика от парите, които са изложени на висок
морален хазарт. Освен това фирмите имат имплицитен дял в капитала на
клиентите и интерес от поддържане на дългосрочни отношения с тях (вж.
Petersen и Rajan, 1997; Smith, 1987; Cunat, 2003; Giannetti, Burkart and Ellingsen.
2007; Frank and Maksimovic, 2005).
Фирмите с финансови проблеми ползват повече търговски кредит като
субститут на алтернативните източници за финансиране, които намаляват с
нарастването на риска от неплатежоспособност (Petersen and Rajan, 1997; Frank
and Maksimovic, 2005; Molina and Preve. 2007; Wilner, 2000). В литературата обаче
съществуват примери за трудности на такива фирми и в привличането на финансиране от доставчиците (вж. Molina and Preve, 2007; Andrade and Kaplan, 1998).
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Големите предприятия използват по-малко търговски кредит при финансово разстройство, отколкото малките. Размерът на фирмата e апроксиматор за
качеството на мениджмънта и информационната прозрачност, които влияят
върху отношенията с финансовите институции и възможността за привличане на
финансиране от тях (вж. Molina and Preve. 2007).
В нормални икономически условия върху склонността на фирмите да
предоставят и ползват търговски кредит влияят техни характеристики като
възрастта и размера, които са индикатор за кредитоспособността им. Често поголемите фирми, които се приемат за по-малко рискови, са склонни да заемат
повече, въпреки че имат по-високи парични потоци и по-ниски възможности за
растеж (вж. Petersen and Rajan, 1997).
От значение са и пазарните позиции на страните по търговските сделки.
Съществуват доказателства, че колкото по-голяма е пазарната сила на фирмите,
толкова повече търговски кредит привличат от доставчиците си (вж. Dass, Kale
and Nanda, 2010; Fabbri, and Klapper, 2008).
Фирмите използват търговския кредит и като механизъм за намаляване на
различни видове разходи. Например те могат да редуцират транзакционните
разходи, като вместо да плащат при всяка доставка, извършват това периодично. Използването на отсрочено плащане едновременно при покупките и продажбите им дава възможност да формират очакванията си за нетния паричен
поток и да се адаптират към необичайни колебания или тенденции в паричните
си запаси, което позволява държане на по-малък паричен резерв и по-ниски
разходи по неговото поддържане (вж. Ferris, 1981).
Търговският кредит има отношение и към управлението на доставките.
Предоставянето му е инструмент за субсидиране на разходите на търговските партньори по държането на запаси, с което те да бъдат стимулирани
към производство и съответно към повишаване на покупките или поне към
поддържане на тяхното ниво (вж. Daripa and Nilsen, 2005).
Fabbri и Klapper (2008) разглеждат задълженията по търговския кредит
като инструмент за хеджиране на риска по краткосрочните вземания чрез
изравняване на матуритетите на активите и пасивите. Той се използва за
напасване на краткосрочните вземания и задължения както от малки фирми с
ограничен достъп до банково финансиране, така и от големи компании с
възможности да договарят по-изгодни условия по търговския кредит от тези
по алтернативните източници на външно финансиране. Малките фирми,
изпитващи затруднения в достъпа до кредитиране, използват търговски
кредит като инструмент на конкурентна борба на продуктовия пазар, като го
финансират с помощта на задължения към доставчиците си, докато големите
компании, разполагащи с достатъчно финансов ресурс, задлъжняват по
търговски кредити, за да хеджират риска по вземанията си (вж. Fabbri and
Klapper, 2008).
Освен това се разкрива ex post стремеж към изравняване на матуритетите. В страните в преход фирмите, които събират със закъснение взема-
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нията си, са склонни да забавят плащанията по своите задължения към
доставчици (вж. Johnson, McMillan and Woodruff, 2002). Същият резултат
получават за френските компании и Boissay и Gropp (2007).
Докато в последните два случая фирмите са принудени да забавят
плащането по своите задължения поради просрочените си вземания, то
според Fabbri и Klapper (2008) те доброволно и последователно ползват
задълженията си, за да хеджират риска по краткосрочните си вземания. Тези
от тях, които получават предсрочно сумите по продадените на кредит стоки,
са по-склонни да се издължат предсрочно на доставчиците си, стремейки се
да напасват платежната структура по вземанията и задълженията си, вместо
да се опитват максимално да увеличат привлечените като финансиране от
доставчиците суми.
Практиката на нагаждане зависи и от наличието на вътрешни ресурси.
Фирмите, които реинвестират печалбата си и имат достъп до банкови кредити, разчитат по-малко на финансиране от доставчиците, за да разширяват
отпускания от тях търговски кредит (Fabbri and Klapper, 2008).

Емпирично изследване на търговските задължения
на фирмите
Използвани са данни за 299 нефинансови предприятия от всички сектори на икономиката за три последователни години - 2007, 2008 и 2009 г.,
предоставени от Националния статистически институт. Изследваните фирми
са обособени в две подсъвкупности от 199 МСП и 100 големи предприятия
според критерия “брой заети лица”. В рамките на подсъвкупностите фирмите
са избрани по случаен начин, което осигурява представителност на получените при анализа резултати.
Изборът на изследователски подход за отделен анализ на данните от
финансовите отчети на МСП и големите предприятия (с над 249 заети) позволява отчитането на различията между тях, в т.ч. по отношение на достъпа
до институционално финансиране, възможностите за провеждане на самостоятелна политика по търговско кредитиране, различията в потенциала за
абсорбиране на икономически шокове и в качеството на мениджмънта.
Решението за отделен анализ на МСП и големите предприятия е продиктувано и от факта, че делът на големите фирми у нас е изключително малък
(според наши изчисления по данни на НСИ за 2009 г. е едва 0.21% от общия
брой на нефинансовите предприятия). Поради това при извадка от порядъка на
няколко стотин (а дори и няколко хиляди) фирми, която да съответства на
структурата на генералната съвкупност, големите предприятия биха били твърде
слабо представени и биха останали реално извън обхвата на изследването.
Макар и с малък относителен брой, големите предприятия произвеждат
съществен дял от БВП на страната и осигуряват близо ¼ от работните места
на заетите в нефинансовите предприятия (24% за 2009 г. според изчисления
на автора по данни на НСИ), поради което анализът на междуфирмената
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задлъжнялост при тях също предполага изследване. Освен това в теорията
те се разглеждат като трансмитори на ликвидност към по-малките фирми,
особено в ситуация на свиване на банковото кредитиране, което се наблюдава в България през кризата.
Финансовите данни, използвани при изследването, са от неконсолидираните отчети на предприятията, с което се избягват възможни изкривявания
в резултатите. Изборът на употреба на консолидирани данни крие риск от
неточни изводи, тъй като води до автоматично нарастване на вземанията и
задълженията през първата година, в която фирмата започне да консолидира
отчетите си (вж. Rajan and Zingales, 1995; Delannay, and Weill, 2004).
Представени са фирми от всички нефинансови сектори на икономиката
от “A” до “S” по КИД-2008 (без сектори “K” – “Финансови и застрахователни
дейности” и “O” – “Държавно управление”).
През 2009 г. в сравнение с 2008 г. при МСП се наблюдава намаление
на средната стойност на нетните приходи от продажби (НПП) и рязко нарастване (от 0.26 на 0.44) на съотношението на средната стойност на търговските
задължения спрямо тази на оборота на фирмите. Това показва утежняване
на проблема с междуфирмените дългове, тъй като е индикатор за трудности
при тяхното обслужване в резултат от намалението на нетните приходи от
продажби по време на кризата и ограниченото генериране на вътрешен финансов ресурс. Свитото кредитиране от финансови институции и повишаването на лихвените проценти допълнително затруднява редовното погасяване на задълженията към търговските партньори.
При големите предприятия отново се наблюдава намаление на средната стойност на НПП, но делът на търговските задължения спрямо приходите от продажби нараства само с 3 процентни пункта през 2009 г. спрямо
2008 г. (за сравнение при МСП увеличението е с 18 процентни пункта).
Възможно обяснение е, че големите предприятия традиционно имат по-лесен
достъп до институционално кредитиране и съответно по-малка необходимост
от финансиране от доставчиците, както и по-добра възможност за редовно
плащане по търговските кредити.
Таблица 1
Средна стойност на отношението на търговските задължения
към НПП по години
Години

Търговски задължения/НПП

Малки и средни предприятия

2009

0.44

Големи предприятия

2008
2009
2008

0.26
0.33
0.30

През всички години от периода 2007 – 2009 г. поне половината от големите предприятия са нетни длъжници, което потвърждава, че в развиващите
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се икономики тези фирми използват пазарната си сила, за да привличат
финансиране от доставчиците си. С влошаването на икономическата обстановка и ограничаване на достъпа до институционално финансиране, съпроводено с повишаване на лихвените проценти по банковите кредити, се
наблюдава постепенно нарастване на дела на нетните длъжници от МСП и
на нетните кредитори от големите предприятия. С развитието на кризата
последните се превръщат в трансмитори на ликвидност за по-малките и
кредитно затруднени фирми.
Таблица 2
Процент от фирмите, нетни кредитори или длъжници
Години
2009

2008

2007

Нетни длъжници
Нетни кредитори
Вземания=Задължения
Нетни длъжници
Нетни кредитори
Вземания=Задължения
Нетни длъжници
Нетни кредитори
Вземания=Задължения

МСП
52
46
2
49
47
4
47
40
13

Големи предприятия
52
48
0
58
41
1
50
36
14

За целите на представеното тук изследване са създадени два модела за търговските задължения на МСП и на големите предприятия, които са
тествани за две последователни години – 2008 и 2009. Липсата на данни за
някои от обясняващите променливи за 2007 г. води до намаляване на броя на
годините, за които се тестват моделите. Причина за това е и използването на
лагови променливи, но употребата им дава възможност за динамизиране на
моделите и отчитане на влиянието на времето.
Данните са обработени с програмен продукт SPSS. Методът за изследване е множествен регресионен анализ.
Като зависими променливи в моделите са използвани търговските
задължения (ТЗ) – задължения към доставчици и клиенти-нефинансови
предприятия, а индикатори за изследването на задълженията са:
 нетни приходи от продажби - индикатор за мащаба на фирмите;
 съотношение на вземанията от клиенти и доставчици към НПП (В/НПП) –
служи за изследване на въздействието на дела на продажбите на кредит
върху търговските задължения;
 неразпределена печалба (НП) – индикира способността на фирмата
да генерира вътрешен финансов ресурс;
 дълготрайни материални активи (ДМА) – служи за изследване на
направленията на използване на привлечения от доставчиците ресурс и за
бариерите за навлизане в бизнеса;
 материални запаси (МЗ) - индикатор за направленията на използване на
привлечения от доставчиците ресурс и за значението на складовите разходи;
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 задължения към финансови предприятия (ЗФП) - показват способността
да се привлича външно финансиране, общо краткосрочно и дългосрочно;
 краткосрочни задължения към финансови предприятия (КЗФП) – индикатор за способността да се привлича оборотно институционално финансиране;
 коефициент на дълга към активите (задлъжнялост към кредиторите) с
лаг една година (Д/А лаг1) – изчислен като съотношение на стойността на
задълженията, от която са приспаднати собственият капитал, приходите за
бъдещи периоди и финансиранията към стойността на активите. Приспадането на собствения капитал, приходите за бъдещи периоди и финансиранията се прави, тъй като те фактически не са дължат на кредиторите.

Модел за търговските задължения на МСП
В този модел за 2009 и 2008 г. участват като обясняващи променливи:
НПП, В/НПП, ЗФП, ДМА, коефициент на Д/А за предходната година. Характеристиките на модела за търговските задължения на МСП за 2009 г. са
представени на табл. 3.
Таблица 3
Correlation
coefficient (R)

Coefficient of
2
determination (R )

Adjusted R

0.862

0.743

0.736

2

Std. Error of the
Estimate

F statistic

Sig.

1674.93644

111.657

0.000

Тъй като равнището на значимост на F критерия Sig.= 0.000<0.05 при риск
за грешка 5%, а дори и при пренебрежимо ниско ниво на риск, имаме основание
да приемем, че моделът е адекватен и е налице закономерна множествена
линейна зависимост на търговските задължения при МСП от включените в модела факторни променливи. Коефициентът на корелация, измерващ теснотата на
множествената зависимост (вж. Бошнаков, 2009, с. 119) R=0.862>0.7, което
свидетелства за силна връзка, а коефициентът на детерминация достига 0.743,
или съвкупното влияние на различията в стойността на независимите променливи в модела обяснява 74% от различията в стойността на търговските задължения при МСП за 2009 г.
Таблица 4
Резултати за обясняващите променливи в модела за търговските
задължения на МСП за 2009 г.
B (unstandardized
coefficients)

Std. Error

Beta (standardized
coefficients)

t

Sig.

Константа
НПП
В/НПП
ЗФП

-551.349
0.215
828.649
-0.112

208.927
0.012
320.094
0.019

0.814
0.096
-0.268

-2.639
17.280
2.589
-5.925

0.009
0.000
0.010
0.000

ДМА
Д/А лаг1

0.121
742.959

0.031
306.643

0.195
0.090

3.913
2.423

0.000
0.016
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Таблица 5
Корелационна матрица за факторите в модел за търговските
задължения на МСП за 2009 г.
НПП
В/НПП
ЗФП
ДМА
Д/А лаг1

НПП

В/НПП

ЗФП

ДМА

Д/А лаг1

1
0.104
0.466
0.608
0.025

0.104
1
-0.029
0.068
0.132

0.466
-0.029
1
0.555
0.110

0.608
0.068
0.555
1
0.037

0.025
0.132
0.110
0.037
1

Не се установява наличие на мултиколинеарност, няма нито един коефициент (с изключение на тези по главния диагонал), който да надвишава 0.7.
Характеристиките на модела за търговските задължения на МСП за
2008 г. са представени на табл. 6:
Таблица 6
Correlation
coefficient (R)

Coefficient of
2
determination (R )

Adjusted
2
R

Std. Error of
the Estimate

F statistic

Sig.

0.833

0.694

0.686

2449.166

88.799

0.000

Таблица 7
Резултати за обясняващите променливи в модела за търговските
задължения на МСП за 2008 г.

Константа
НПП
В/НПП
ЗФП
ДМА
Д/А лаг1

B (unstandardized
coefficients)

Std. Error

Beta (standardized
coefficients)

t

Sig.

-821.740
0.164
1106.582
-0.0230
0.330
824.022

305.432
0.013
464.632
0.024
0.038
413.363

0.642
0.095
-0.465
0.462
0.079

-2.690
12.388
2.382
-9.482
8.766
1.993

0.008
0.000
0.018
0.000
0.000
0.048

От корелационната матрица се вижда, че и за 2008 г. не е налице
мултиколинеарност.
Таблица 8
Корелационна матрица за факторите в модел за търговските
задължения на МСП за 2008 г.
НПП
В/НПП
ЗФП
ДМА
Д/А лаг1

НПП

В/НПП

ЗФП

ДМА

Д/А лаг1

1
0.073
0.522
0.601
0.023

0.073
1
0.033
0.151
0.003

0.522
0.033
1
0.529
0.083

0.601
0.151
0.529
1
0.047

0.023
0.003
0.083
0.047
1
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По отношение на влиянието на факторите, включени в модела за търговските задължения на МСП, се установяват следните резултати:
●Нетни приходи от продажби. Съществува положителна връзка с
НПП, които са индикатор за размера на фирмата. По-големите предприятия
имат по-силна пазарна позиция и успяват да привлекат повече финансиране
от доставчиците си. Освен това те извършват повече покупки и закономерно
имат повече задължения към доставчици.
●Съотношение на вземанията от клиенти и доставчици към нетни
приходи от продажби. В съответствие с транзакционната теория се открива
позитивна зависимост между търговските задължения и дела на вземанията в
стойността на приходите от продажби. Употребата на търговски кредит едновременно при покупките и при продажбите позволява на фирмите да намалят разходите и да осъществяват дейността си с по-малък паричен резерв. Освен това
те се стремят да хеджират риска по вземанията си от клиенти чрез напасване
със задълженията към доставчици. Предприятията финансират продажбите си
при условия на отсрочено плащане с кредити от собствените си доставчици.
●Дълготрайни материални активи. Установената позитивна зависимост
свидетелства за рисково финансово управление при МСП, изразяващо се в
неспазване на правилото за съответствие на матуритета на пасивите и
финансираните с тях активи. Част от ДМА се финансират със задължения към
доставчици, които са почти изцяло краткосрочни. Това повишава финансовия
риск и вероятността от поява на ликвидни проблеми, а оттук и вероятността за
забавяне на плащанията към самите доставчици. Причините за това могат да
бъдат недостатъчно качество на мениджмънта, стремеж към повишаване на
рентабилността на активите за сметка на поемане на по-висок риск и/или трудности в набавяне на финансов ресурс, особено дългосрочен, което е резултат от
недостатъчното развитие на финансовия сектор у нас и риска в икономиката.
Високите стойности на ДМА означават и по-големи постоянни разходи и
съответно загуби при намаляване или спиране на производството, покриването на които изисква поддържане на определен обем производство. Това
означава, че тези фирми извършват и повече покупки на необходимите ресурси за дейността на фирмата и съответно търсят повече търговски кредит.
По-високите нива на ДМА индикират и по-високи бариери за навлизане
в бизнеса и по-малък брой конкуренти. Това дава пазарна власт на фирмите
и възможност за привличане на повече финансиране от доставчиците.
●Задължения към финансови предприятия. Установената негативна връзка на задълженията към доставчици и клиенти със стойността на задълженията
към финансови предприятия показва, че при МСП в България търговският кредит
е субститут на институционалното финансиране. Това е закономерен резултат в
условия на недостатъчно развит фондов пазар и още повече при криза и
свиване на банковото кредитиране, съпроводено от повишаване на лихвените
проценти по кредитите, предоставяни от банките. Допълнителен извод, който се
налага, е, че търговският кредит, който е предимно краткосрочен, се ползва от
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МСП като заместител на дългосрочно институционално финансиране, което се
потвърждава и от позитивната връзка между ДМА и стойността на задълженията
към доставчици. Това отново индикира високия риск при управлението на
финансовата структура на МСП у нас. Изводът е, че свиването на банковото
кредитиране и повишаването на неговата цена се отразява в посока нарастване
на задлъжнялостта към доставчици при МСП не само поради ефекта на субституция между търговското и банковото кредитиране, а и по линия на повишаване
на финансовия риск от недобре балансирана финансова структура, представляваща сериозна предпоставка за поява на ликвидни проблеми и просрочия по
междуфирмени задължения.
●Коефициент дълг/активи с лаг 1 година (коефициент на задлъжнялост към кредиторите). Достигнатото ниво на задлъжнялост към кредиторите е
индикатор за финансовия риск, на който е носител фирмата. Колкото по-висок е
този коефициент, толкова по-голяма е вероятността от изпадане в ситуация на
финансово разстройство и невъзможност за обслужване на задълженията.
Колкото по-висока е задлъжнялостта на предприятието, толкова по-трудно е и
привличането на допълнително външно финансиране. Отново се потвърждава,
че институционалното и търговското кредитиране са субститути. Според финансовата теория за търговския кредит фирмите имат предимства пред банките при
кредитирането и поради това са склонни да заемат и на рискови клиенти, които
не биха получили институционално финансиране. Освен това имат имплицитен
дял в капитала на клиентите си и са заинтересувани от тяхното оцеляване.
Често разширяването на търговския кредит е и недоброволно от страна
на фирмите-кредитори, което се потвърждава от високите нива на просрочените междуфирмени дългове.

Модел за търговските задължения на
големите предприятия
В модела за търговските задължения на големите предприятия факторните променливи са следните: НПП, В/НПП, КЗФП, НП, МЗ.
Характеристиките на модела за 2009 г. са представени на табл. 9.
Таблица 9
Correlation
coefficient (R)

Coefficient of
2
determination (R )

Adjusted R

0.985

0.970

0.968

2

Std. Error of the
Estimate

F statistic

Sig.

12043.984

605.108

0.000

Налице е много силна множествена корелационна зависимост
(0.7<R=0.985<1). Съвкупното влияние на включените в модела фактори обяснява почти напълно вариацията на резултативната променлива. 97% (R2) от
различията в стойността на търговските задължения при големите предприятия
от нефинансовия сектор на икономиката са свързани с различията в стойността
на включените в модела фактори.
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Таблица 10
Резултати за обясняващите променливи в модела за търговските
задължения на големите предприятия за 2009 г.
B (unstandardized
coefficients)

Std. Error

Beta (standardized
coefficients)

t

Sig.

-3912.732
0.247
29694.605
-0.468
-0.404
0.258

1547.167
0.006
4222.041
0.121
0.075
0.114

1.053
0.133
-0.111
-0.125
0.062

-2.529
42.270
7.033
-3.852
-5.359
2.264

0.013
0.000
0.000
0.000
0.000
0.026

Константа
НПП
В/НПП
КЗФП
НП
МЗ

Проверката с помощта на корелационна матрица за наличие на мултиколинеарност показва отсъствието на такава.
Таблица 11
Корелационна матрица за факторите в модел за търговските
задължения на големите предприятия за 2009 г.
НПП
В/НПП
КЗФП
НП
МЗ

НПП

В/НПП

КЗФП

НП

МЗ

1
-0.014
0.636
0.180
0.185

-0.014
1
0.019
0.171
0.294

0.636
0.019
1
0.088
0.475

0.180
0.171
0.088
1
0.547

0.185
0.294
0.475
0.547
1

Моделът е тестван и за 2008 г. и отново показва висока обяснителна
способност.
Характеристиките на модела за търговските задължения на големите
предприятия за 2008 г. са представени на табл. 12.
Таблица 12
Correlation
coefficient (R)

Coefficient of
2
determination (R )

Adjusted R

0.950

0.902

0.897

2

Std. Error of the
Estimate

F statistic

Sig.

17203.029

168.146

0.000

Таблица 13
Резултати за обясняващите променливи в модела за търговските
задължения на големите предприятия за 2008 г.

Константа
НПП
В/НПП
КЗФП
НП
МЗ
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B (unstandardized
coefficients)
-469.106
0.188
24748.248
-1.141
-0.577
0.976

Std. Error
2252.975
0.008
7117.791
0.161
0.090
0.129

Beta (standardized
coefficients)
1.111
0.120
-0.380
-0.274
0.359

t

Sig.

-0.208
24.110
3.477
-7.100
-6.439
7.563

0.836
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
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Изпълнено е изискването на множествения регресионен анализ факторните променливи да бъдат независими помежду си, в корелационната
матрица няма нито един коефициент, по-голям от 0.7.
Таблица 14
Корелационна матрица за факторите в модела за търговските
задължения на големите предприятия за 2008 г.
НПП

В/НПП

КЗФП

НП

МЗ

НПП
В/НПП

1
0.045

0.045
1

0.649
0.024

0.175
0.319

0.219
0.204

КЗФП
НП
МЗ

0.649
0.175
0.219

0.024
0.319
0.204

1
0.055
0.496

0.055
1
0.503

0.496
0.503
1

По отношение на въздействието на факторите, участващи в модела за
задълженията на големите предприятия, се установяват следните резултати:
●Нетни приходи от продажби. Между размера на фирмите, измерен
чрез НПП, и търговските задължения има позитивна връзка. Фирмите с поголям оборот извършват повече покупки. Те имат и по-силни пазарни позиции
и успяват да привлекат повече финансиране от доставчиците.
●Отношение на вземанията към нетните приходи от продажби.
Както и при МСП, в съответствие с транзакционната теория се установява
позитивна зависимост между дела на продажбите на кредит и стойността на
задълженията към доставчици. Фирмите привличат търговски кредит, за да
финансират инвестициите си във вземания. Едновременното прилагане на
отсрочено плащане по покупките и продажбите намалява необходимостта от
поддържане на голям паричен резерв и позволява преодоляването на проблеми, възникнали в резултат от временен ликвиден недостиг. Напасвайки
търговските вземания и задължения, предприятията се стремят и да хеджират риска от лоши кредити към клиенти. Този мотив се подсилва от високите
нива на просрочени задължения между фирмите в България. Компаниите,
изправени пред забавяне на плащанията от клиенти, просрочват собствените
си задължения към доставчици - било поради създадените ликвидни затруднения, или в стремежа си да изравнят матуритетите им, което придава верижен характер на междуфирмената задлъжнялост.
●Материални запаси. Позитивната връзка със зависимата променлива
индикира стремежа на фирмите да финансират материалните си запаси,
които имат краткосрочен характер, със задължения към доставчици и клиенти, които също са краткосрочни. Това дава възможност на големите предприятия, при които качеството на мениджмънта е по-добро, да постигнат повисока ефективност. Потвърждава се и транзакционната теория, според
която търговският кредит е субсидия за държането на запаси от суровини.
Кризата води до свиване на пазарите и трудности при реализацията на
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продукция, което кара фирмите да предпочитат стратегията на изчакване
пред незабавното производство и на свой ред затруднява доставчиците на
суровини. Това стимулира доставчиците да субсидират клиентите си, предоставяйки им търговски кредит.
●Краткосрочни задължения към финансови предприятия. Негативната
зависимост на ТЗ и КЗФП показва, че и при големите предприятия у нас кредитът от доставчиците и от финансовите институции са субститути. Въпреки
по-лесния си достъп до външно финансиране и големите фирми изпитват
недостиг на финансов ресурс, който се стремят да компенсират, привличайки
повече финансиране от доставчиците си. Свиването на банковото кредитиране и повишаването на лихвените проценти по кредитите, както и липсата
на алтернативни източници на финансиране водят до нарастване на задлъжнялостта между фирмите независимо от техния размер.
●Неразпределена печалба. Тя е индикатор за способността на фирмата
да генерира вътрешен финансов ресурс. Колкото по-висока е тази способност, толкова по-малка е необходимостта от външно финансиране, в т. ч. и от
доставчиците, с което се обяснява негативната връзка със зависимата променлива в модела. В допълнение фирмите с по-голяма неразпределена печалба имат по-лесен достъп до външно финансиране в случай на необходимост и недостиг на разполагаемите собствени средства.

Изводи от изследването на търговските задължения и
възможности за намаляване на междуфирмената задлъжнялост
Анализът показва, че икономическата криза дава своето отражение
върху търсенето на търговски кредит и оттук - върху стойността на търговските задължения на фирмите поради ограничаването на достъпа до институционално финансиране и недостига на ликвидност.
Създадените модели отделно за МСП и за големите предприятия са
тествани за две последователни години и показват устойчивост във времето,
като се запазва тяхната значимост и обяснителна способност през различните години. Това дава основание те да послужат при изработването на
препоръки за прeодоляване на проблема с междуфирмената задлъжнялост в
страната.
По-високият коефициент на детерминация на модела за големите фирми
спрямо този за МСП отразява по-доброто качество на мениджмънта и подобрата възможност за провеждане на самостоятелна дискреционна политика
по управление на търговските задължения при големите фирми в сравнение с
МСП, при които значението на случайни фактори е по-силно изразено.
За разлика от модела за големите предприятия в този за задълженията
на МСП участва променлива с едногодишен лаг - коефициента на дълга към
активите. Резултатите от изследването показват, че при равни други условия
по-силно задлъжнелите МСП търсят повече търговски кредит и имат поголеми задължения към доставчици, които служат като субститут на институ38
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ционалното финансиране. Високата задлъжнялост и рискът от изпадане във
финансово разстройство оказват по-съществено въздействие върху достъпа
до финансиране при МСП, отколкото при големите фирми. Сред причините за
това са традиционно по-добрите отношения на последните с банките поради
значението на тези предприятия за техния бизнес, по-високата информационна прозрачност и по-доброто качество на мениджмънта им и оттук пониския риск при кредитирането на тези фирми. Освен това МСП имат помалък избор от алтернативни източници за финансиране и по-ограничена
възможност за рефинансиране на дълга при финансови трудности да обслужват задълженията си към старите кредитори. Така се обяснява и нарастването на дела на нетните длъжници по търговски кредит при МСП по време на
кризата, когато се влошава финансовото състояние на предприятията и се
свива достъпът до банково кредитиране, както и увеличаването на дела на
нетните кредитори при големите предприятия, служещи като трансмитори на
ликвидност.
Резултатите от множествения регресионен анализ на задълженията на
МСП показват също, че те поемат висок риск, финансирайки дълготрайни
активи чрез краткосрочни задължения към доставчици. Това несъответствие
е генератор на ликвидни проблеми и невъзможност за посрещане на падежиращи се търговски дългове. Ето защо за намаляване на междуфирмената
задлъжнялост и по-специално на просрочените дългове от съществено значение е подобряването на цялостното финансово управление на фирмите.
Намаляването на нивата на междуфирмена задлъжнялост изисква
разнообразяването и по-широкото навлизане на утвърдени в световната
практика техники за защита от лоши вземания. Сред тях са арбитражът и
медиацията, които имат редица предимства пред съдебните процедури за
събиране на дългове като бързина, по-ниски разходи и най-вече възможност
за запазване на търговските отношения. От съществено значение е повишаването на качеството на управление на търговско кредитиране, в т.ч. подобро документално оформяне на вземанията, налагане на лихви за забава,
проучване кредитоспособността на клиентите преди отпускане на кредит,
правилното определяне на самите условия по продажбите с отсрочено плащане. За подобряване на управлението на вземанията и намаляване на
просрочията може да допринесе ползването на външни доставчици на услуги
като факторингови дружества, фирми за събиране на дългове, консултантски
фирми, рейтингови агенции.
При изследването се установи ефект на субституция между търговския
кредит и кредитирането от финансови институции. Съществен фактор, детерминиращ размера на задлъжнялостта между предприятията, е недостигът на
ликвидност, от което следва, че до голяма степен решението на проблема
изисква разнообразяване на източниците за финансиране на фирмите и
подобряване на достъпа до финансов ресурс чрез развитие на фондовия
пазар, публично-частни партньорства, фондовете за рисков капитал, повиша-
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ване на усвояемостта по еврофондовете, предоставянето на гаранции от
държавата за облекчаване на достъпа до банково кредитиране за МСП.
Понижаването на лихвените проценти по банковите кредити също ще
окаже позитивно въздействие за намаляване на дълговете между предприятията, тъй като ще направи финансовия ресурс по-достъпен, но и ще
освободи ликвидност у фирмите, с което ще допринесе допълнително за
намаляване на задлъжнялостта.
За облекчаване на ликвидните проблеми на предприятията е необходимо навременно разплащане на държавата. Самата тя е източник на
ликвидни проблеми за фирмите и генератор на междуфирмената задлъжнялост със забавянето на плащания по обществени поръчки и късното възстановяване на ДДС. По данни на МФ просрочените задължения на централното
и местното правителство към 30.09.2011 г. достигат 457 017.3 хил. лв.
Освобождаването на тази задържана от държавата ликвидност ще позволи
многократно по-голяма редукция на междуфирмената задлъжнялост поради
възможността за удовлетворяване на множество задължения с една и съща
сума. Отговорността на държавата за решаването на проблема обхваща и
изграждането на ефективна институционална среда, в т.ч. приемането и
прилагането на ефективно законодателство, което да гарантира защитата на
правата на кредиторите по търговски сделки с отсрочено плащане.
Необходимостта от ангажираността на държавата с проблема се признава и на общоевропейско ниво с въвеждането на съществени промени на
Директива 2000/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 г.
относно борбата със забавяне на плащания по търговските сделки, които да
подобрят пазарната дисциплина и да стимулират длъжниците към своевременно изпълнение на задълженията.
В преработената Директива 2011/7/ЕС от 16 февруари 2011 г. особено
внимание се обръща на поведението на държавните органи, въвежда се построг режим при забавени плащания от тяхна страна. Поставя се изискване
за плащане на фактурите по търговски сделки за доставка на стоки или предоставяне на услуги в рамките на 30 дни, като само при наличие на обективна
обоснованост се допуска максимален срок от 60 календарни дни. Презумпцията е, че публичните органи срещат по-малко ограничения при финансиране на дейността си от МСП.
Директивата вменява като отговорност на държавата и гарантирането на
пълна прозрачност и повишаване на осведомеността по отношение на правата и
задълженията, произтичащи от нейните норми, както и за средствата за правна
защита при забава на плащане сред предприятията. Насърчава се въвеждането
на кодекси за плащане в срок в страните-членки на ЕС.
Договорните срокове за разплащане между предприятия също трябва
да се ограничат до 60 календарни дни, но се допуска тяхното удължаване при
изрична договореност между страните, ако това не представлява явна
злоупотреба по отношение на кредитора. Макар че кредиторите не се
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задължават да изискват наказателна лихва за просрочие, ключова промяна е
приемането за явна злоупотреба на договорното изключване на лихва за
забавено плащане и на обезщетение за разноските по събиране на вземането, тъй като много често по-слабата пазарна позиция на продавача е
причината за приемане на неизгодни условия на плащане. Без тази клауза до
голяма степен би се обезсмислила промяната на Директивата. Лихвата за
забава и обезщетението за разноски се дължат, без да е необходимо отправянето на предизвестие към длъжника. При забава кредиторът получава от
длъжника минимална фиксирана сума от 40 EUR.
Нормите на Директивата трябва да бъдат транспонирани в законодателствата на европейските страни до март 2013 г. С оглед на тежестта на
проблема с междуфирмената задлъжнялост у нас би било полезно този срок
да бъде максимално съкратен, макар че въвеждането на Директивата само
по себе си не е достатъчна мярка за разрешаване на проблема. Тя е насочена към повишаване на стимулите на длъжниците за навременно изпълнение на задълженията и изграждането на култура за плащане в срок, но не
може да реши въпроса относно факторите, пораждащи проблеми при ликвидността и платежоспособността на фирмите.
Освен това по-слабите пазарни позиции на фирмите в резултат от
ниската конкурентоспособност и стремежа към реализация на продукцията
могат да доведат до приемане на явно неизгодни за кредитора условия на
плащане и укриване на обороти с цел заобикаляне на разпоредбите на
Директивата. Неотчитането на търговските сделки означава, че реално
фирмите се лишават от възможността за прилагане на почти всички мерки за
защита от лоши вземания. Във връзка с това един от механизмите за намаляване на междуфирмените дългове е свързан с повишаване на конкурентоспособността и оттук – с подобряване на пазарните позиции на фирмите и
условията за плащане по търговските сделки.
Предпоставка за предприемане на адекватни мерки от страна на държавата е създаването на показател за нивото на междуфирмената задлъжнялост. За това, а също и за преодоляване на информационната непрозрачност
и произтичащите от нея трудности в оценката на риска при търговското кредитиране, може да допринесе създаването на единен регистър за некоректните фирми-длъжници по търговски задължения, в който могат да бъдат
отразени и просрочени задължения към финансови институции, към държавата и към заетите във фирмата.
Досегашните опити на отделни фирми за създаване на регистри с
некоректни платци по търговски задължения не дават необходимия резултат.
А Регистърът на длъжниците към Камарата на частните съдебни изпълнители предоставя информация само за наличие или липса на образувани
изпълнителни дела при частни съдебни изпълнители на територията на страната. Предоставяните справки пък имат само информативен характер и не
пораждат никакви права, задължения или отговорности за издалия я съдебен
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изпълнител, за Камарата на частните съдебни изпълнители или за трети
организации и лица (вж. https://www.registry.bcpea.org/)..
Необходимо е изграждане на единен национален регистър, съдържащ поширок набор от непрекъснато актуализирани данни, като подаването на
информация за забавено вземане и вписването в регистъра да имат определени
правни последици съответно за кредитора и длъжника по просроченото задължение. Изграждането на такъв регистър е по-ефективна мярка, тъй като
гарантира достъпа на всички фирми до унифицирана информация за просрочените задължения на дадена фирма към различни кредитори и по-добра
възможност за преценка за готовността й
е
повече, че различната законова защита на правата на видовете кредитори
създава предпоставки за различия и в стимулите на длъжниците и приоритета за навременно плащане на съответните задължения. Единният
регистър ще позволи и постигане на икономии от мащаба и спестяване на
време и разходи на фирмите за проверка на кредитоспособността на контрагентите чрез предоставянето от един източник на достъп до максимално
пълна и актуална информация за некоректни длъжници. Ефектът от включването на некоректен длъжник в общ национален регистър би бил по-силен,
отколкото регистрацията в отделен такъв с по-ограничена база данни и потесен кръг потребители на информацията от него.
Пред употребата на кредитните регистри за некоректни длъжници като
подход за решаване на проблема с междуфирмената задлъжнялост съществуват някои ограничения. Сред тях е мотивационната съвместимост при
кредиторите за разкриването на информация. Те не желаят да разкриват
лошите дългове в балансите си, което е и сред основните причини за кредиторската пасивност. Освен това предоставянето на информация за техните
длъжници може да повлияе върху вероятността да съберат вземанията си.
Ако фирмите притежават несъбрани вземания, които се надяват да получат,
и са наясно с ликвидни затруднения на длъжниците, за тях е изгодно да не
обявяват това, за да могат клиентите им да получат финансиране от други
източници и да се издължат към тях самите. Огласявайки информация за
затрудненията на клиентите си, те допълнително биха влошили положението
им, с което намаляват собствените си шансове да възвърнат инвестицията
си, а и биха поставили на риск бъдещите си търговски взаимоотношения с
въпросния контрагент.
Този проблем може да бъде решен именно чрез национален регистър,
тъй като обикновено некоректният длъжник има просрочени задължения и
към други кредитори, които също биха могли да предоставят информация за
него, а продължителността на срока на изчакване преди подаване на информация за регистъра може да се включи в ТЗ като критерий за поредността на
удовлетворяване на необезпечените вземанията на фирмите-кредиторки при
евентуална процедура по несъстоятелност на неизправния длъжник. Колкото
по-дълъг е срокът на изчакване преди подаване на информация за регистъра,
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толкова по-назад трябва да бъде съответният дълг в списъка за удовлетворяване на необезпечените вземания от масата на несъстоятелността.
Пред изграждането и дейността на единния национален регистър на
некоректните платци обаче също има ограничение, което произлиза от самия
модел на собствеността в България. Много собствениците на фирми не са
заинтересувани от продължителното задържане в бизнеса и имиджа на
коректни платци. В потвърждение на това е и краткият жизнен цикъл на фирмите у нас. За преодоляването на този проблем е необходимо отразяването в
регистъра на информация не само за самите предприятия, но и за техните
собственици, както и за свързани фирми.
Информацията в регистъра трябва да включва също и данни за датата
на падежа на просроченото задължение, за да може да се следи срокът на
забава, както и наличието на договорени или законови обезпечения по съответното вземане, за по-обективна преценка от страна на другите кредитори
относно вероятността за връщане на останалите дългове на съответния
длъжник. Необходимо е и своевременното отразяване на погасяването на
забавените дългове. За по-добра оценка на риска по отношение на конкретен
длъжник е целесъобразно включването му в регистъра да поражда регламентирано по законов път задължение за длъжника да предоставя регулярно
изготвяните си финансови отчети на този регистър и те да бъдат публично
достъпни. За да се гарантира достоверността на информацията в регистъра,
кредиторът трябва да докаже съществуването на просроченото вземане, а за
подаване на неверни данни да се носи наказателна отговорност, както и да се
отразяват постъпили възражения от страна на длъжника.
Съществуването на национален регистър ще допринесе за повишаване
на договорната дисциплина и ще направи фирмите по-активни в събирането
на вземанията си, вкл. поради заплахата самите те да попаднат в списъка с
некоректните платци заради ликвидни проблеми в резултат от несъбрани
вземания.
Наличието на такъв регистър ще доведе и до своеобразни финансови
санкции за неизправните длъжници, при това наложени на чисто пазарен
принцип. Обективната оценка на риска, на който са носители включените в
регистъра некоректни длъжници, ще предизвика повишаване на премията за
риск и оттук - на цената на външното финансиране за тях. Ще се повишат и
транзакционните им разходи, тъй като кредиторите ще изискват банкови
гаранции за плащане, плащане чрез по-сигурни и скъпи форми като акредитива, ще се намали броят на доставчиците, които са склонни да им продават
на кредит, ще се влоши качеството на произвежданата продукция и всички
произтичащи от това последици за бизнеса на некоректния длъжник. За
твърде задлъжнелите фирми с голям дял на просрочените задължения, които
продължават да съществуват благодарение само на трупането на нови дългове и генерират системен риск, ще стане практически много трудно да продължат да осъществяват дейност. В крайна сметка ще се стигне до извеж-
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дане на нежизнеспособните фирми от икономическия оборот и оздравяване
на бизнес-средата.
Не на последно място текущо актуализираната база данни за просрочените междуфирмени дългове в националния регистър може да послужи за
изграждане на перманентно действащ механизъм за клиринг на забавени
междуфирмени дългове с цел развързване на веригите от просрочени задължения и избягване на риска от масови фалити. Функцията по клиринг на
забавени дългове допълнително ще стимулира фирмите за предоставяне на
информация за просрочените им вземания.
За надеждното и ефективно функциониране на регистъра и клиринговия механизъм е необходимо регламентирането им в специален закон.
Предоставянето на информация за регистъра трябва да бъде доброволно, по преценка на самите кредитори, въз основа на осигуряването на
достатъчно стимули за тях. Целта е да се гарантира свободата в търговските
отношения и да не се ограничават функциите на търговския кредит като
ефективен инструмент в дейността на фирмите, например създаване на
възможности за осигуряване на застраховка срещу временни ликвидни
шокове на клиентите и изграждане на дългосрочни отношения с тях за насърчаване на продажбите и повишаване на конкурентоспособността, за предоставяне на период за проверка на качеството на продаваната продукция, за
инвестиране на свободния ликвиден резерв и т.н.
Налагането на санкции за кредиторите при непредоставяне на информация за регистъра крие риск от нарастване на сивата икономика в страната
с произтичащите от това неблагоприятни последици. В частност за междуфирмената задлъжнялост неотчитането на обороти лишава фирмитекредиторки от почти всички легитимни способи за защита от лоши вземания с
изключение на спиране на доставките към некоректния длъжник. Ето защо
евентуалното налагане на такива санкции за фирмите-кредиторки трябва
непременно да бъде съпроводено с достатъчно ефективни мерки за борба
със сивата икономика.
*
Може да се обобщи че причините за съществуващите нива на междуфирмена задлъжнялост са комплексни, вътрешни, но и външни за фирмите,
което предполага и комплексен подход за преодоляването на проблема.
Необходимо е предприемането на мерки едновременно на фирмено и на
макроикономическо ниво и ангажираност от страна на държавата. Същевременно те трябва да са насочени както към преодоляване на кредиторската
пасивност и повишаване на стимулите на длъжниците за плащане в срок,
така и към подобряване на реалните възможностите за това. Необходими са
мерки за цялостно подобряване на условията за осъществяване на стопанска
дейност в страната, вкл. и на институционалната среда. Предприеманите
мерки срещу забавянето на междуфирмените дългове трябва да бъдат таки-
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ва, че да се гарантира свободата в търговските отношения, да не се ограничават функциите на търговския кредит като ефективен инструмент в дейността на предприятията и да не пораждат опортюнистично поведение у тях,
водейки до разширяване на сивата икономика.
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FACTORS FOR TRADE DEBTS OF FIRMS AND POSSIBILITIES
OF REDUCTION OF INTERFIRM INDEBTEDNESS
The article highlights the basic theoretical principles for firm financing with
trade credit and the results of empirical research by the method of multiple
regression analysis of factors, influencing the level of trade indebtedness of
Bulgarian non-financial enterprises. Models are constructed that have been
tested for two consecutive years, separately for SME and for big enterprises
that allow incorporation in the analysis of the distinctions between them,
including the access to institutional financing, the quality of management etc.
Some of the main conclusions of the investigation are that trade credit is a
substitute for institutional financing and that firms take trade credits from other
firms to finance their own trade receivables and to hedge the risk. Together
with the risky management of the financial structure of SME this is a
prerequisite for generation of chains of arrears. Possibilities for reduction of the
interfirm indebtedness and regulation of its size in the future are also
formulated.

JEL: G30; G32; G39
The credit from suppliers is a traditional source of financing for firms, which
is object of many theoretical and empirical investigations in different countries in
the world, but still stays aside from focus of researchers' interest in our country.
The use of trade credit is connected with many advantages, but the excessive
growth of interfirm indebtedness and especially the growth of overdue payments in
the economy is also linked with many negative effects. The effects are on firm level
like expenditures for protection against bad debts, decrease in profitability and
liquidity, omitted benefits because of decrease in sales on credit, risk of
bankruptcy, as well as on macroeconomic level like risk of mass bankruptcy,
contraction of the economy, the employment and the revenue in the budget, risk for
financial system stability, etc.
According to BIA (Bulgarian Industrial Association) the interfirm indebtedness
toward GDP has been increased during the last few years in Bulgaria (Bulgarian
Industrial Association. Indebtedness of non-financial companies...). In 2010 interfirm
indebtedness reached to 104.2 milliard levs or 66% of all interfirm debts (157.6
milliard levs).
Usually trade credit is considered as a substitute for institutional financing,
but some analyses show evidences that trade credit and bank credit can also be
complementary sources of financing. One of the basic tasks of this article is to test
in Bulgarian economic conditions if trade credits from suppliers substitute or
complement credits from financial institutions.
A reason for simultaneous use of trade credit and bank credit is the
difference in their maturity, trade credit usually is a short-term financing, but bank
credit is with longer term (Cole, 2010). In addition, the trade credit improves
reputation before banks of younger and small firms because of informational
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priorities of the suppliers (Gama, Mateus and Teixeira, 2008). The use of financing
from suppliers relieves the access to bank financing due to the signal effect of
trade credit. The ability of firms to attract financing from suppliers is an indicator for
low default risk (Alphonse, Ducret and Severin, 2003; Antov, and Atanasova, 2007).
But Nielsen (1999) proves that in countries where firms have good
relationships with banks the use of trade credit is lower. Nielsen studies small firms
that have difficulties in attracting institutional financing and finds out that the value
of trade credit rises when bank credit decreases. Petersen and Rajan (1997) also
find a negative link between the power of relationship with banks and the demand
for trade credit by firms. The ability of the firms to generate internal financial
resources decreases the demand for suppliers' financing. Liquid companies are
more prone to give than to seek trade credit (Petersen and Rajan, 1997).
Suppliers finance their clients even when banks are not prone to grant
credits because of many priorities that they have as creditors in comparison with
the financial institutions. Priorities are the easier and cheaper access to information
for clients due to regular trade contacts, the possibility of exerting pressure on
debtors to repay the credit under threat of stopping supplies, the possibility of
resale of the goods, if necessary, smaller risk of diversion of goods than money
(smaller moral hazard problem) because goods are non-liquid in contrast to
money. In addition, suppliers have implicit share in the capital of their clients and
are interested to have long-term relationships with them (Petersen and Rajan, 1997;
Smith, 1987; Cunat, 2003; Giannetti, Burkart and Ellingsen. 2007; Frank and
Maksimovic, 2005).
Firms with financial problems use more trade credit as a substitute for
alternative sources of finance which decrease with the growth of default risk
(Petersen and Rajan, 1997; Frank and Maksimovic, 2005; Molina and Preve. 2007;
Wilner, 2000). In the literature there are examples also that financially constraint
firms have difficulties in gaining trade credit (Molina and Preve, 2007; Andrade and
Kaplan, 1998).
Big firms use less trade credit in case of financial distress than small firms.
The size of firms indicates for the quality on management and informational
transparency, influencing the relationship with financial institutions and the
possibility of firms to attract institutional financing (Molina and Preve, 2007).
As a whole, in normal economical conditions characteristics like the size and
the age of firms that indicate their creditworthiness influence firms’ aptitude to
grant and take trade credit. Often bigger firms which are accepted as less risky are
likely to get more trade credit, despite of their higher cash flow and lower growth
opportunity (Petersen and Rajan, 1997).
The market positions of the both sides of trade deals are important as well.
There are evidences that the bigger the market power on firms, the more trade
credit they get from their suppliers (Dass, Kale and Nanda, 2010; Fabbri, and
Klapper, 2008).
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Companies use trade credit also as a mechanism to reduce different
kinds of costs. For example they can reduce the transaction costs - instead of
paying for each delivery they pay periodically. Through the use of trade credit
for the purchases and the sales simultaneously firms can form their anticipations
for the net cash flow and adjust to unusual variations and tendencies in cash
reserves which allow them to hold smaller cash reserve and to decrease the
cost of it (Ferris, 1981).
The trade credit is also related to management of deliveries. Provision of
trade credit is an instrument for subsidizing costs for holding inventory of trade
partners in order to stimulate them to produce and to buy more goods or at least to
keep the same level of purchases (Daripa and Nilsen, 2005).
Fabbri and Klapper (2008) consider trade debts as an instrument for hedging
risk of short-term trade receivables by matching maturities of assets and liabilities.
Trade credit is used for adjustment of short-term payables and receivables by
small firms with limited access to bank financing as well as by big firms with
opportunities to negotiate more favourable conditions of trade credit than
conditions of alternative sources of outside financing. Small firms which are credit
constrained use trade credit as an instrument for competition in product market and
finance trade receivables with trade payables. But big firms that have sufficiently
financial resources use trade debts for hedging risk of their trade receivables.
Moreover, there is ex post striving for matching the maturities. In countries in
transition firms that collect their trade receivables after the maturity are prone to
delay payments to their suppliers as well (Johnson, McMillan and Woodruff, 2002).
The same result is obtained also for French firms (Boissay and Gropp, 2007).
While in previous two cases firms are forced to delay the payment of their
trade debts due to delay in their own trade receivables, according to Fabbri and
Klapper (2008) firms voluntary use their obligations for hedging risk of short-term
trade receivables. Firms that receive payments for goods sold on credit before
maturity of granted trade credit are also more prone to pay to suppliers before
maturity because they strive to match payment structure of trade receivables and
obligations, instead of attempting to increase suppliers' financing as much as
possible.
The practice of adjustment depends on the availability of internal resources.
Firms that reinvest their profits and have access to bank credits rely less on
suppliers' financing to extend trade credit for clients (Fabbri and Klapper, 2008).

Empirical investigation of trade debts of firms
Data are used from the National Statistical Institute for 299 non-financial
enterprises from all sectors of economy for three consecutive years – 2007, 2008,
2009. The investigated firms are differentiated in two aggregates in accordance
with the criterion “number of employees” from 199 SME and 100 big enterprises.
Within the aggregates the firms are selected at random, ensuring the representative
nature of the results from the investigation.
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The choice of research approach about separate analysis of the data in the
financial reports of SME and big companies (with more than 249 employees) allow
to take into consideration the differences between them including their access to
institutional financing, possibilities to implement independent trade credit policy, the
differences in their potential for economic shocks absorption and in the quality of
the management.
The decision for separate analysis on SME and big companies is
prompted as well by the fact that the share of the big companies in our country
is too small (it is just 0.21 percent from the overall number of the non-financial
enterprises for 2009 - the author’s calculations according to data of NSI). Due to
this reason the use of a sample of about a few hundred (and even a few
thousands) firms corresponding to the structure of the general aggregate, big
companies would be quite weakly represented and in fact would be left out of
the scope of the research.
Despite their small relative number, big companies produce a
considerable part of GDP in the country and provide about ¼ of the jobs of
employees in non-financial companies (24% for 2009 - the author’s calculations
according to data of NSI), and therefore the analysis of interfirm indebtedness
between big companies also requires investigation. In addition, theoretically big
firms are considered as liquidity transmitters toward smaller firms, especiall y
in situation of bank credit contraction that is observed in Bulgaria during the
crisis.
The financial data used for the investigation are from the unconsolidated
reports of the companies, avoiding any distorted results. The choice to use data
from consolidated reports is related with risk of inaccurate conclusions,
resulting in automatic increase in trade receivables and payables in the first
year when the firm starts consolidating financial reports (Rajan and Zingales,
1995, p. 1421-1460; Delannay, and Weill, 2004).
Firms from all non-financial sectors of the economy are represented, from
“A” to “S” according to the “Classification of economic activities 2008”, without
sectors “K” – “Financial and Insurance Activities” and “O” – “State Government”.
In 2009 compared to 2008 decrease is observed in the average value of
net revenue from sales by SME and sharp increase (from 0.26 to 0.44) in the
average value of trade debts compared to average firms’ turnover ratio. It
reveals an aggravation of the problem with interfirm debts, as it is an indicator
of difficulties in paying credits, caused by a decrease in the net revenue from
sales during the crisis and smaller ability to generate internal funds. The bank
credits restrictions and the increases in the interest rates embarrass additionally
regular payments on trade creditors.
A decrease in the average value of net revenue from sales is also observed
in the big companies, but the trade debts to revenues from sales ratio increase
only with 3 percent points in 2009 compared to 2008 (at SME increase with 18
percent point). Possible explanation is that the big companies traditionally have
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simple access to institutional financing and less necessity from suppliers financing
and also better possibility for regular payments on trade debts.
Table 1
Average value of the trade debts to net revenue from sales ratio
Years

Trade debts/net revenue from sales

SME

2009
2008

0.44
0.26

Big enterprises

2009
2008

0.33
0.30

As a whole in all the years of the period 2007 – 2009 at least half of the big
companies are net debtors, confirming that in the developing countries the big
firms use their market power to attract suppliers' financing. With worsening of the
economic situation and restricting the access to institutional financing together with
rising banks’ interest rates gradual increase is observed in the percentage of SME
that are net debtors and the percentage of big firms that are net creditors. With the
development of the crisis big companies become liquidity transmitters for smaller
and credit constraint firms.
Table 2
Percentage of firms net creditors or debtors
Years
2009

2008

2007

Net debtors
Net creditors
Trade receivables=Trade payables
Net debtors
Net creditors
Trade receivables=Trade payables
Net debtors
Net creditors
Trade receivables=Trade payables

SME

Big enterprises

52
46
2

52

49
47
4
47
40
13

48
0
58
41
1
50
36
14

For the purpose of the investigation two models are created – for trade
payables of SME and of big companies, which are tested for two consecutive years
– 2008 and 2009. The lack of data for some independent variables for 2007 lead to
reduction in the number of years for which the models are tested. A cause of this is
also the use of lag variables. But their use gives an opportunity to make the models
more dynamic and allows to take into consideration the influence of the time.
The data are analyzed by means of SPSS software. The research method is
a multiple regression analysis.
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Dependant variables in the models are trade payables (TP) – obligations to
suppliers and clients non-financial companies. Independent variables are:
 Net revenue from sales (NRS) – indicator for firm size;
 Receivables from clients and suppliers to net revenue from sales ratio
(R/NRS) – used to study the influence of the share of sales on credit over trade
payables;
 Retained profit (RP) – indicates firm’s ability to generate internal financial
resources;
 Long-term material assets (LTMA) – serve for research of the directions of
use of the resources attracted from the suppliers and also business entry barriers;
 Inventories (Inv) – indicator for directions of use of the resources attracted
from the suppliers and also for importance of warehouse costs;
 Obligations to financial institutions (OFI) – indicate firm’s ability to attract
outside financing (in general, short-term and long-term);
 Short-term obligation to financial institutions (STOFI) – indicator for firm’s
ability to attract working capital from financial institutions;
 Debt to assets ratio (indebtedness to creditors) with 1 year lag (D/A lag 1)
– calculated as the ratio of total liabilities (but without equity), revenue for future
periods and grants to total assets. The deduction of the equity, revenue for future
periods and grants is because they in fact are not owed to creditors.

Model for trade payables of SME
In the model for trade payables of SME for 2009 and 2008 independent
variables are: Net revenue from sales, Receivables/Net revenue from sales,
Obligations to financial institutions, Long-term material assets, Debt to assets ratio
(indebtedness to creditors) for previous year.
Characteristics of the model for trade payables of SME for 2009 are:
Table 3
Correlation
coefficient (R)

Coefficient of
2
determination (R )

Adjusted R

0.862

0.743

0.736

2

Std. Error of the
Estimate

F statistic

Sig.

1674.93644

111.657

0.000

Due to F-statistic significance level Sig.=0.000<0.05 at 5% error risk and
even insignificant low risk level the model could be accepted as adequate and
there is a statistically significant multiple linear relationship between the trade
payables of SME and the independent variables included in the model. The
correlation coefficient measures the strength of the multiple relation (Boshnakov,
2009, p. 119) R=0.862>0.7 indicating a strong relation and also the coefficient of
determination R2=0.743 indicating that the aggregate influence of the differences in
the value of independent variables in the model explain 74% from the differences
in the value of trade payables of SME in 2009.
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Table 4
Results for independent variables in the model for trade payables of SME for 2009
in (unstandardized
coefficients)

Std. Error

Beta (standardized
coefficients)

t

Sig.

Constant
NRS
R/NRS
OFI

-551.349
0.215
828.649
-0.112

208.927
0.012
320.094
0.019

0.814
0.096
-0.268

-2.639
17.280
2.589
-5.925

0.009
0.000
0.010
0.000

LTMA
D/A lag 1

0.121
742.959

0.031
306.643

0.195
0.090

3.913
2.423

0.000
0.016

Table 5
Correlation matrix for factors in the model for trade payables of SME for 2009
NRS
R/NRS
OFI
LTMA
D/A lag 1

NRS

R/NRS

OFI

LTMA

D/A lag 1

1
0.104
0.466
0.608
0.025

0.104
1
-0.029
0.068
0.132

0.466
-0.029
1
0.555
0.110

0.608
0.068
0.555
1
0.037

0.025
0.132
0.110
0.037
1

There is no multicollinearity, there is not even one coefficient (except those
on the main diagonal) exceeding 0.7.
Characteristics of the model for trade payables of SME for 2008 are:
Table 6
Correlation
coefficient (R)

Coefficient of
2
determination (R )

Adjusted
2
R

Std. Error of
the Estimate

F statistic

Sig.

0.833

0.694

0.686

2449.166

88.799

0.000

Table 7
Results for independent variables in the model for trade payables of SME for 2008

Constant
NRS
R/NRS
OFI
LTMA
D/A lag 1

B (unstandardized
coefficients)

Std. Error

Beta (standardized
coefficients)

t

Sig.

-821.740
0.164
1106.582
-0.0230
0.330
824.022

305.432
0.013
464.632
0.024
0.038
413.363

0.642
0.095
-0.465
0.462
0.079

-2.690
12.388
2.382
-9.482
8.766
1.993

0.008
0.000
0.018
0.000
0.000
0.048

The correlation matrix shows that there is no multicollinearity for 2008 as well.
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Table 8
Correlation matrix for factors in the model for trade payables of SME for 2008
NRS
R/NRS
OFI
LTMA
D/A lag 1

NRS

R/NRS

OFI

LTMA

D/A lag 1

1
0.073
0.522
0.601
0.023

0.073
1
0.033
0.151
0.003

0.522
0.033
1
0.529
0.083

0.601
0.151
0.529
1
0.047

0.023
0.003
0.083
0.047
1

Regarding the influence of factors, included in the model for trade payables
of SME, the next results are found:
●Net revenues from sales – there is a positive relation with the net revenues
from sales being an indicator for firm’s size. Bigger firms have stronger market
positions and can attract more financing from suppliers. In addition they make
more purchases and have regularly more trade accounts payable.
●Receivables from clients and suppliers to net revenue from sales ratio – in
accordance with the transaction theory, a positive relation is found between trade
payables and the share of trade receivables into net revenue from sales. The use
of trade credit for purchases and for sales simultaneously allows firms to decrease
costs and to carry out their activity with a smaller money reserve. Moreover firms
strive to hedge risk of receivables from clients through adjustment of trade
receivables and trade payables. The companies finance sales on credit with credit
from suppliers.
●Long-term material assets – the established positive relationship indicates
a risky financial management because of not observing the rule for matching
maturities of liabilities and assets that are financed by these liabilities. Some LTMA
are financed by obligations to suppliers that are almost entirely short-term debts.
This increases financial risk, probability of liquidity problems and also probability of
overdue payments to suppliers. The reasons thereto could be insufficient management
quality, striving for increase in assets’ profitability by taking higher risk and/or
difficulties in attracting financial resources, especially long term, which is a result of
the insufficient level of development of the financial sector in our county and the
risk in the economy.
The high value of LTMA means also bigger fixed costs and bigger losses in
case of reducing or stopping the production process which require keeping a
definite volume of production. This means that these firms make also more
purchases of necessary resources and demand more trade credit.
The higher level of LTMA indicates also higher business entry barriers and
smaller number of competitors. It gives market power to firms and opportunity to
attract more suppliers financing.
●Obligations to financial institutions – the established negative relation of the
obligations to suppliers and clients with the value of obligations to financial institutions
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shows that trade credit is used by SME in Bulgaria as a substitute for institutional
financing. This is a normal result in conditions of insufficiently developed financial
market and further more in conditions of crisis, decrease in bank credits,
accompanied with rising interest rates of bank credits. Additional conclusion is that
trade credit, which is mainly short-term, is used by SME as a substitute for longterm institutional financing. This is also in accordance with the positive relationship
between LTMA and the value of the obligations to suppliers. This again indicates
the high risk for the management of the financial structure of SME in the country.
The conclusion is that the bank credits reduction and the rising price of bank
credits provoke an increase in indebtedness to suppliers of SME not only because
of the effect of substitution between trade credit and bank credit, but also due to
the increasing financial risk caused by the not well balanced financial structure
which is a serious prerequisite for emerging liquid problems and interfirm payment
arrears.
●Debt to assets ratio (indebtedness to creditors) with 1 year lag – the
achieved level of indebtedness to creditors is an indicator for financial risk of the
firms. The higher the coefficient, the bigger the probability of financial distress and
impossibility of meeting obligations. The higher the indebtedness of the company,
the more difficult it is for the firm to attract additional outside financing. It is
confirmed again that institutional credits and trade credits are substitutes. In
accordance with the financial theory of trade credit, firms have advantages over
banks as creditors and because of that are prone to finance risky clients which
can’t attract institutional financing. Moreover, firms have implicit share in clients’
capital and are interested in their survival.
Often the extension of trade credit is involuntary for firms creditors, an
evidence for this is the high level of overdue interfirm debts.

Model for trade payables of big firms
In the model for trade payables of big firms independent variables are: Net
revenue from sales, Receivables/Net revenue from sales, Short-term obligations to
financial institutions, Retained profit, Inventories.
Characteristics of the model for trade payables of big firms for 2009 are:
Table 9
Correlation
coefficient (R)

Coefficient of
2
determination (R )

Adjusted R

0.985

0.970

0.968

2

Std. Error of the
Estimate

F statistic

Sig.

12043.984

605.108

0.000

There is а very strong multiple correlation (0.7<R=0.985<1). The aggregate
influence of factors included in the model explain almost entirely the variation of
dependent variable. 97% (R 2) of the differences in the value of trade payables of
big companies from the non-financial sector in the economy are related with the
differences in the value of the factors included in the model.
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Table 10
Results for independent variables in the model for trade payables of big
companies for 2009
B
(unstandardized
coefficients)

Std. Error

Beta
(standardized
coefficients)

t

Sig.

-3912.732
0.247
29694.605
-0.468
-0.404
0.258

1547.167
0.006
4222.041
0.121
0.075
0.114

1.053
0.133
-0.111
-0.125
0.062

-2.529
42.270
7.033
-3.852
-5.359
2.264

0.013
0.000
0.000
0.000
0.000
0.026

Constant
NRS
R/NRS
STOFI
RP
Inv

The test with correlation matrix shows that there is no multicollinearity.
Table 11
Correlation matrix for factors in the model for trade payables
of big firms for 2009
NRS
R/NRS
STOFI
RP
Inv

NRS

R/NRS

STOFI

RP

Inv

1
-0.014
0.636
0.180
0.185

-0.014
1
0.019
0.171
0.294

0.636
0.019
1
0.088
0.475

0.180
0.171
0.088
1
0.547

0.185
0.294
0.475
0.547
1

The model is tested also for 2008 and again shows high explanatory ability.
Characteristics of the model for trade payables of big firms for 2008 are:
Table 12
Correlation
coefficient (R)

Coefficient of
2
determination (R )

Adjusted R

0.950

0.902

0.897

2

Std. Error of
the Estimate

F statistic

Sig.

17203.029

168.146

0.000

Table 13
Results for independent variables in the model for trade payables of big companies
for 2008

Constant
NRS
R/NRS
STOFI
RP
Inv
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B
(unstandardized
coefficients)

Std. Error

Beta
(standardized
coefficients)

t

Sig.

-469.106
0.188
24748.248
-1.141
-0.577
0.976

2252.975
0.008
7117.791
0.161
0.090
0.129

1.111
0.120
-0.380
-0.274
0.359

-0.208
24.110
3.477
-7.100
-6.439
7.563

0.836
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
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The requirement of the multiple regression analysis has been fulfilled that
factors, included in the model should be independent of each other, in the
correlation matrix there is not even one coefficient greater than 0.7.
Table 14
Correlation matrix for factors in the model for trade payables
of big firms for 2008
NRS
R/NRS
STOFI
RP
Inv

NRS

R/NRS

STOFI

RP

Inv

1
0.045
0.649
0.175
0.219

0.045
1
0.024
0.319
0.204

0.649
0.024
1
0.055
0.496

0.175
0.319
0.055
1
0.503

0.219
0.204
0.496
0.503
1

As regards the influence of factors that are included in the model for trade
payables of big companies, the following results are found:
●Net revenue from sales – firm size, measured with the net revenue from
sales, and trade payables have a positive relation. The firms with greater turnover
make more purchases. They have also stronger market positions and attract more
suppliers' financing.
●Receivables to net revenue from sales ratio – similarly to SME, in accordance
with the transaction theory, a positive relationship is established between the
percentage of sales on credit and the value of trade debts. Firms attract trade credit to
finance investments in accounts receivable. Simultaneously the use of trade credit for
purchases and sales reduces the necessity of holding big cash reserve and allows
firms to avoid problems caused by temporary liquidity shortage. By matching trade
receivables and payables companies strive to hedge risk of bad credits for clients. The
high level of overdue interfirm debts in the country reinforces this motive. The firms that
are up against overdue payments from clients delay their obligations to suppliers
because of liquidity problems or in their strive to match the maturity of trade receivables
and payables, providing the chain character of interfirm indebtedness.
●Inventories – the positive relation with the dependent variable indicates the
strive of the firms to finance their inventories, that have short-term character, with
short-term obligations to suppliers and clients. This enables big companies with
better quality of management to achieve higher profitability. The transaction theory
is confirmed as well. According to this theory trade credit is a subsidy for holding
inventory. The crisis causes contraction of the markets and difficult sales of the
production and forces firms to prefer the temporization strategy to the immediate
production. But the temporization strategy creates problems for suppliers of
resources and stimulates them to subsidize clients through trade credit.
●Short-term obligations to financial institutions – the negative relation between
trade debts and short-term obligations to financial institutions indicates that for big
companies trade credit from suppliers and credit from financial institutions are also
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substitutes. Big companies have easy access to outside financing, but nevertheless
they also experience shortage of financial resources, which they strive to compensate
with more suppliers' financing. The contraction of bank credit, increment of interest
rates and the lack of alternative source of financing, lead to increase in interfirm
indebtedness, regardless of the firms’ size.
●Retained profit – the retained profit is an indicator for firm’s ability to generate
internal financial resource. The greater that ability, the smaller the necessity of outside
financing, including suppliers financing. This explains the negative relation between the
retained profit and the dependent variable in the model. In addition, firms with bigger
retained profit have easier access to outside financing in case of necessity and
shortage of own resources.

Conclusions from the investigation of the trade payables and
opportunities for reduction on interfirm indebtedness
The analysis shows that the economic crisis influences the trade credit
demand and the value of trade payables of firms because of the restraint of the
access to institutional financing and the shortage of liquidity.
The created models for SME and big enterprises are tested for two consecutive
years and show stability over the time, the models keep their significance and
explanatory power during the years. Because of that, they can be used in making
recommendations for solving the problem with interfirm indebtedness in the country.
The bigger coefficient of determinations of the model for big companies that
the model for SME expresses the higher quality of management and the better
ability to implement an independent, discretionary policy about managing trade
payables of big firms than SME. At SME the influence of accidental factors is
stronger.
Unlike the model for the big firms, the SME model includes a variable with 1
year lag - debt to assets ratio. The results from the investigation indicate “ceteris
paribus” that more indebted SME seek more trade credit and have more
obligations to suppliers that serve as substitute for institutional financing. The high
indebtedness and the risk of financial distress influence stronger the ability of SME
to attract financing than big companies. Some reasons are the traditionally better
relationships of the big companies with banks, because of their importance for
banking business, the higher informational transparency and the lower risk.
Moreover the SME have limited choice of alternative sources of financing and less
possibility to refinance the debts in case of financial difficulties to meet obligations
to older creditors.
This is a explanation also for the growth of the percentage of the net trade
debtors SME during the crisis (in the crisis the financial situation of the firms is
worse and the bank financing is shrinking) and for the growth of the percentage of
the net trade creditors big firms, which serve as transmitters of liquidity.
The results of a multiple regression analysis on obligations of SME reveal
that they take high risk since they finance long-term assets with short-term obligations
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to suppliers. This discrepancy generates liquidity problems and impossibility of meeting
the trade debts. Therefore it is important to improve the overall financial management
of the firms in order to reduce the interfirm indebtedness and especially of the
overdue debts.
The reductions of the level of interfirm indebtedness require diversification and
more widely entering of methods of protection against bad debts proved in the world
practice. Among them are arbitration and mediation which have many advantages
over judicial debts collection procedures, for example speed, lower costs and mainly
opportunity to save good trade relations. It is very important to improve the quality of
management of trade credits, including better drawing up of documentation of trade
receivables, imposition of interests for payment arrears, investigation of clients’
creditworthiness before granting a credit, setting suitable trade credit terms offered to
customers. The improvement of receivables management and reduction of overdue
payments can be facilitated by the use of outside suppliers of services like factoring
company, debt collectors firms, consulting firms, rating agencies.
During the investigation a substitution effect between trade credit and
institutional financing was established. An important factor that determines the size
of indebtedness between the companies is the lack of liquidity. The problem could
be settled by means of a diversification of the sources of financing for firms and
improvement of the access to financial resource through development of the stock
market, public-private partnerships, risk capital founds, rising EU-funds adoption,
government guaranties for improving access to bank credit for SME.
The reduction of bank interest rates will also influence positively the reduction of
debts between firms, because it will make the financial resource more accessible, but
also will free liquidity in firms and will help decreasing interfirm indebtedness
additionally. To relieve the liquidity problems of the companies, timely payments
should be effected by the state. The state is a source of liquidity problems for the
firms and a generator of interfirm indebtedness because of delayed payments and
late refund of VAT. According to data of the Ministry of Finance the payment
arrears of the Central Government and the Local Governments as at 30.09.2011
reach BGN 457 017.3 thousand. The release of this detained liquidity from the
state will allow a further reduction of interfirm indebtedness, because of the opportunity
to pay off a lot of obligations with the same sum of money. A responsibility of the state
for solving the problem with interfirm indebtedness includes also setting up an
effective institutional framework, including adoption and application of effective
legislation protecting trade creditors’ rights for deterred payment transactions.
The necessity of the engagement of the state with the problem is also
acknowledged on EU level with adoption of important changes in Directive 2000/35/EC
of the European Parliament and the Council of 29 June 2009 on combating late
payment in commercial transactions, which aim is to improve the market discipline
and to stimulate debtors to make timely payments.
The focus in the revisited Directive 2011/7/EC of 16 February 2011 is a more
strict regime for government’s payment arrears, a requirement for payment 30 days
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after the date of invoice and only in case of objective circumstances within 60 calendar
days after the invoice date. The presumption is that government authorities encounter
less difficulties in financing their activity than SME.
The Directive imposes in obligation on the state to guarantee full transparency
and to increase knowledge about the rights and responsibilities, resulting from the
regulations of the Directive and also from the means for legal protection of the
companies against payment arrears. The creation of codes for timely payments in the
EU countries is stimulated. The contract terms of payments between firms also are
restricted to 60 calendar days, but the term could be extended in case of explicit
negotiation between the companies, if this is not an obvious abuse upon the creditor.
Although the creditors are not obliged to impose interests on payment arrears, a very
important change is that contractual exclusion of penalty interest for arrears and
compensation for collection expenses are considered as an obvious misuse, the
reason is that very often the weaker market position of the seller as a cause for
acceptance of disadvantageous payment terms. Without this clause, to a great degree,
it would be useless to change the Directive. The interest for arrears and the
compensation for expenses are due without notification of the debtor. In case of
arrears, the creditor receives from the debtor a minimum fixed sum of 40 EUR.
The clauses of the Directive must be transposed in the legislation of the
Member States by March 2013. Because of the seriousness of the problem with
the interfirm indebtedness in our country, it would be useful this deadline to be
shortened, although the implementation of the Directive is not enough for solving
the problem. The Directive aims to increase incentives of the debtors for timely
payments on debts but cannot solve the problem with the factors that generate
liquidity and solvency problems for firms.
In addition the weaker market position of the firms, due to lower competitiveness
and the striving for sales of the production can cause acceptance of obvious
disadvantageous payment terms for the creditor and hiding of turnover to circumvent
the provisions of the Directive. The hiding of turnover means that the firms in fact
deprive themselves of the opportunity to use almost all means for protection against
bad debts. In this respect a mechanism for reduction in interfirm debts is connected
with increasing competitiveness and improving market position of the firms and
also terms of payments.
A precondition for launching adequate measures by the state is the creation
of an indicator for the level of interfirm indebtedness. For this reason and also to
overcome information opacity and the difficulties in the resulting trade credit risk
evaluation in trade crediting, can contribute to the creation of a united register of
firms that are incorrect debtors covering also overdue debts to financial institutions,
to the state and to employees in the firms.
The previous attempts of some firms to create registries for incorrect trade
debtors have not provided the expected result. The Register of debtors of the
Bulgarian Chamber of Private Enforcement Agents gives information only about
availability or lack of initiated enforcement procedure in the country. The provided
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inquiries are just for information and do not give any rights, obligations or
responsibilities to the private enforcement agent having prepared the inquiry, to the
Chamber of Private Enforcement Agents or to any third organizations or persons
(https://www.registry.bcpea.org/).
It is necessary to create a united register, comprising a wider range of
continuously updated data, such as submission of information on late payment
and the entry in the register to have legal consequences for the creditor and for
the incorrect debtor. The creation of a united national register is a more effective
measure, because it shall guarantee the access of all firms to a unified information
for arrears of a firm to different creditors and a better ability for estimation of the
willingness of the firm to pay in time. Moreover the different legal protection of the
rights of various types of creditors generates preconditions for differences also in
the incentives of debtors and the priorities for timely payments of the various
types of obligations. The creation of a united register will enable economy of
scale and will save time and expenditures to ascertain the creditworthiness of the
trade partners through providing maximum full and actual information on incorrect
debtors from one source. The effect of registration of incorrect debtors in a united
national register would be stronger than the registration in a separate register
with more limited data base and narrower circle of users of the information of
him.
There are some restrictions for the use of credit registers for incorrect
debtors as a mechanism for solving the problem with interfirm indebtedness.
Among them is the motivation of the creditors to reveal information. They don’t
want to reveal the bad debts in their balance sheets, which is one of the basic
reasons for creditors’ passivity. Moreover revealing information about their
debtors can influence the probability for collection of the receivables. If the firms
have overdue receivables and know for liquidity problems of their debtors, for firm
creditors it is better to not reveal the problems, which would enable the debtors to
attract financing from other sources and to pay to them. Revealing information
about problems of their clients would worsen the situation, would reduce their
chance for collection of the debt and would expose to risk the future trade
relationships with the client.
This problem can be solved exactly through a united register, because
usually an incorrect debtor has overdue debts also to other creditors who can
also reveal information for him, but the duration of the term of waiting before
submission of information for the register can be included in the Commerce Law
as a criterion for the sequence of satisfaction of the nonguaranteed debts in case
of insolvency of the incorrect debtor. The longer the waiting period before providing
information for the register, the further down in the list of nonguaranteed debts
should be the claim of the creditor in case of insolvency of the debtor.
There is another restriction for the creation and the functioning of the united
national register of incorrect debtors because of the property model in Bulgaria. Many
owners of firms are not interested in long-term existence in business and the reputation
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of good payers. This is confirmed by the short life cycle of the firms in the country. This
problem could be overcome by including information in the register not only on the
firms, but also on the owners of the firms and on related firms.
The information in the register must also include data on the date of
maturity of the overdue debt, because it will allow observation of the term of
detention and also the presence of contract or legal guaranties for the receivable
and will allow to other creditors more objective assessment of the probability of
repayment of the other obligations of the debtor. The timely indication in the
register for repayment of overdue debts is also necessary. A regulation is
required for better assessment of the risk of a particular debtor, obliging the
debtors included in the register to present regularly their financial reports to the
register in order to be made accessible to the public. To guarantee the reliability
of the information in the register the creditor must prove the existence of the
overdue payments and to bear penal responsibility for submission of false data.
Any objections of the debtor must be presented as well.
The existence of a national register will help the enhancement of the
contract discipline and will make firms more active in collection of their receivables,
including because of the threat for inclusion the creditors themselves in the list of
incorrect debtors because of liquidity problems due to bad credits.
The existence of the national register also will lead to specific financial
sanctions for incorrect debtors forced by the market. The objective estimation of
the risk of the incorrect debtors, included in the register, will provoke an increase in
the risk premium and the price of outside financing. Their transaction costs will also
grow, as the creditors will require bank guarantees of timely payment, payment
through more secure and more expensive forms of payment as the letter of credit,
in addition, it will decrease the number of suppliers prone to sell them on credit and
possibly the quality of the production with all negative consequences for the
business of the incorrect debtor. For quite indebted firms, with big share of arrears,
which continue to exist thanks only to accumulation of new debts, it will be very
hard to continue to fulfill their activity. Actually the not viable firms will be eliminated
from economic turnover and the business environment will be recovered.
Last, but not least the currently updated data base of overdue interfirm debts
in the national register can serve for creation of a permanent mechanism for
clearing of arrears aiming to untwist the chain of interfirm arrears and reduce the
risk of mass bankruptcies. The function of clearing of arrears will stimulate firms to
submit information on overdue receivables.
The reliable and effective functioning of the register and the mechanism for
clearing should be regulated in a special law. The submission of information to
the register has to be voluntary, by the decision of the creditors on the basis of
creation of sufficient incentives for them. The aim is to guarantee free trade
relationships and to prevent restriction of the functions of the trade credit as an
efficient instrument in the corporate activity, for example enabling an insurance of
clients against temporary liquidity shocks, and maintaining long-term relationships
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with them to encourage sales and to increase competitiveness, to provide a quality
checking period, and to invest free liquid reserve etc.
The imposition of sanctions on the creditors when they do not submit
information to the register is related with risk of enhancing the grey economy, with all
negative consequences. In particular for the interfirm indebtedness to hide turnover
means that firm creditors are deprived from almost all legitimate methods for protection
against bad debts with the exception of stopping deliveries to the incorrect debtor.
Because of this the possible forcing of sanctions on the firm creditors must be
accompanied with sufficiently effective measures against the grey economy.

Conclusion
It may be generalized that the reasons for interfirm indebtedness are
complex, internal but also external for firms, requiring a complex approach for
solving the problem. Measures should be taken simultaneously on firm and
macroeconomic level. The engagement of the state is also necessary. At the same
time measures must be taken against creditors’ passivity, towards increasing
incentives of the debtors for timely payments and also towards improving the real
possibilities for payment in time. Measures are necessary for total improvement of
business conditions in the country, including institutional situation. The measures
against interfirm arrears must guarantee free merchant relationships, to prevent
restrictions of trade credit functions, not to cause opportunist behaviour in firms
and not to increase the grey economy.
References:
Alphonse, P., J. Ducret and E. Severin. When trade credit facilitates access to
bank finance: Evidence from US small business data, 2003, http://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=462660
Andrade, G. and S. Kaplan. How costly is financial (not economic) distress?
Evidence from highly leveraged transactions that became distressed. - The Journal
of Finance, 1998, Vol. 53, Issue 5.
Antov, D. S. and C. V. Atanasova. Trade Credit Financing: How Expensive Is It
Really? 2007, http://ssrn.com/abstract=967522
Boissay, F. and R. Gropp. Trade credit defaults and liquidity provision by
firms. European Central Bank, Working Paper Series, N 753, May 2007.
Boshnakov, V. Statistical methods in empirical research. Avangard Prima, 2009,
p. 119 (in Bulgarian).
Cole, R. Bank Credit, Trade Credit or No Credit: Evidence from the Surveys of
Small Business Finances, 2010, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/24689/
Cunat, V. Trade Credit: Suppliers as Debt Collectors and Insurance Providers,
June 2003, http://www.cepr.org/meets/wkcn/6/6620/papers/cunat.pdf
Daripa, A. and J. Nilsen. Subsidizing Inventory: A Theory of Trade Credit and
Prepayment. Birkbeck Working Papers in Economics & Finance, November 2005,
http://www.ems.bbk.ac.uk/research/wp/PDF/ BWPEF0522.pdf
63

Икономическа мисъл ● 6/2012 ● Economic Thought

Dass, N., J. Kale and V. Nanda. Trade Credit, Relationship-specific Investment,
and Product-market Power, June 12, 2010, www.efa2010.unicp.net/provide_paper.
php?pid=839;
Delannay, A.-F. and L. Weill. The Determinants of Trade Credit in Transition
Countries, 2004, http://www.univ-orleans.fr/deg/GDRecomofi/Activ/delannay_weill_nice.
pdf
Fabbri, D., and L. Klapper. Trade Credit Supply, Market Power and the
Matching of Trade Credit Terms. World Bank Policy Research Working Paper
4754, 2008.
Ferris, J. S. A Transaction Theory of Trade Credit Use. - Quarterly Journal of
Economics, 1981, Vol. 96.
Frank, M. and V. Maksimovic. Trade Credit, Collateral, and Adverse Selection,
2005 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=87868
Gama, A. P. M., C. Mateus and A. M. Teixeira. Does trade credit facilitate
access to bank finance? An empirical evidence from Portuguese and Spanish small
medium size enterprises, December 3, 2008, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?
abstract_id=1310818
Giannetti, M., M. Burkart and T. Ellingsen. What You Sell Is What You Lend?
Explaining Trade Credit Contracts, 2007, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?
abstract_id=930390
Johnson, S., J. McMillan and C. Woodruff. Courts and Relational Contracts. Journal of Law, Economics and Organization, 2002, 18.
Molina, C. A. and L. A. Preve. An Empirical Analysis of the Effect of Financial
Distress on Trade Credit, 2007 http://69.175.2.130/~finman/Prague/Papers/Molina_
Preve_TradeCreditnFD_FMA.pdf
Nielson, J. Trade Credit and the Bank lending Channel. August 1999,
http://papers.ssrn.com/Sol3/ papers.cfm? abstract_id=762468
Petersen, M. A. and R. G. Rajan. Trade Credit: Theories and Evidence. Review of Financial Studies, 1997, Vol. 10, issue 3.
Rajan, R. and L. Zingales. What Do We Know about Capital Structure?
Some Evidence from International Data. - Journal of Finance, 1995, Vol. 50.
Smith, J. K. Trade Credit and Informational Asymmetry, Journal of Finance,
1987, Vol. 42, issue 4.
Wilner, B. S. The Exploitation of Relationships in Financial Distress: The
Case of Trade Credit. - The Journal of Finance, February 2000, Vol. VL, N 1.
Bulgarian Chamber of Commerce. Obligations of enterprises from the nonfinancial sector of economy (as at 31 December 2010) (in Bulgarian), http://www.biabg.com/
19.ІV.2012

64

Доц. д-р Дянко Минчев*

ЗА ДРУГ ПОДХОД В ОБЩАТА ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИКАТА

*

Разгледана е алтернатива на модела на мислене, който е използван от
основното течение в общата теория на икономиката, най-ярко представен
от икономикса. Защитена е тезата, че е необходим друг подход, наречен
“подход на органичното цяло“. Накратко той включва: 1) философска
позиция, която се гради върху триединство на природа, човек и общество,
разглеждани като тоталности и системно-диалектически подход към
триединството; 2) плурализъм в методологията.1

JEL: А10; А12; А13; B40
При холизма като подход за обяснение на общественото развитие няма
единна позиция. Очертават се две основни направления – икономически и
духовен (“надстроечен”-политически и културен) детерминизъм. Най-яркото
проявление на първия е марксизмът,2 а критична към него и клоняща към
*

Русенски университет "А. Кънчев", катедра "Икономика", dminchev@ uni-ruse.bg
Dianko Minchev. ON ANOTHER APPROACH IN THE GENERAL ECONOMIC THEORY. Summary:
The article studies an alternative model of thinking, relevant to the main trend of the general economic
theory. It is elaborated in details in economics. The author defends his thesis, that another approach is
required, the so-called "Organic Entity Approach", consisting of: 1) a philosophic standpoint, based on
the triunity of nature, man and society, considered as totals with a systematic – dialectical approach to
the triunity; 2) pluralism in the methodology.
Алтернативният модел на мислене включва още и хуманистична гледна точка, която не е предмет на тази разработка. Тук са разгледани част от идеи и проблеми, залегнали в един
значително по-голям труд, в който се изследва подходът в съвременната икономическа теория.
Основната констатация в него е, че моделът на мислене, използван от мейнстрийм (икономикс),
е недостатъчен, за да даде вярно отражение на реалността и надеждни препоръки за динамиката на стопанската система. Това се дължи на използвания моноподход, отбягване на
диалектиката, остарял инструментариум и отдалечаване от хуманистичната гледна точка.
2
Въпросът за икономическия детерминизъм на Маркс се споделя преди всичко от неговите критици,
например Ростоу (вж. Ростоу, У. Стадии на икономическия растеж. Некомунистически манифест.
Бургас: Делфин прес, 1993), докато част от защитниците и симпатизантите му не са така категорични,
например Фром (вж. Фром, Е. Отвъд веригите на илюзиите. С.: “Захарий Стоянов”, 2002). Маркс отчита
обратното влияние на надстройката върху икономическата база. Безспорно е обаче, че ако неговата
философска позиция не може да се нарече краен детерминизъм, то има основание да бъде
определена като икономически детерминизъм в смисъл на (ако използваме термините на марксистките обществоведи) определящо влияние върху общественото развитие.
Като приемам тезата, че съзнанието е осъзнато битие, а “битието на хората е действителният процес
на техния живот”, не споделям схващането за връзката “база-надстройка” като неравнопоставена.
Надстройката може да е определяща базата. Възможно е битието да е реализирано (опредметено)
съзнание, превърнало се в действителен процес на живот на хората. Както ще проличи по-нататък,
именно в това е основната разлика между схващането, което подкрепям, и това на Маркс, макар в
много други отношения да споделям неговите възгледи.
Обобщено, разглеждам икономическите отношения като основа (и в този смисъл са определящи), без
която не може да съществува обществото. Но те не са задължително детерминиращи обществените
отношения - могат да са такива, но могат и да не са. Това важи и за политическите и културните
отношения. Връзката “определящи-решаващи“ не е еднопосочна - от базата към надстройката.
Освен това икономическите отношения са рамката (и дотолкова са определящи), в която може да
се движи обществото, определят степените на свобода на хората в тяхната активност. Но тази
1
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второто направление е позицията на катедърсоциалистите и защитниците на
културния детерминизъм.3 Успоредно с това винаги се е защитавал и индивидуализмът, особено субективният - както в обществото,4 така и в икономиката. Много последователни в това отношение са неокласиците, които
също поддържат тези възгледи.
В края на ХХ век се възражда не само индивидуализмът в Хайековия
вариант, но успоредно с него възниква и ново издание на колективизма.
Според източноазиатците успехите на региона през последния четвърт век се
дължат на колективното начало, а не на индивида, на върховенство на
колективните интереси над индивидуалните.5
Двете интелектуални линии продължават да си съперничат, без да ликвидират недостатъците на монизма.6 Обществените и в частност стопанските
проблеми могат да бъдат решени, ако се направи и следващата стъпка.
рамка се променя, а скоростта на промяната зависи (особено днес) не само и даже не толкова от
икономическите отношения, а от политическите и културните, в частност от развитието на познанието. Ето защо икономическите отношения могат да са определящи и решаващи при ниска
скорост на промяна на познанието, но може да загубят тази си роля при силен тласък и бързи,
непрекъснати промени в науката. В последния случай не те, а културата в тесния смисъл на
думата детерминира общественото развитие.
3
Много добре тази втора позиция на “надстроечния” детерминизъм, без да я защитава като
такъв, е изразил Вебер: “По-късно ще говорим по-подробно за схващането на наивния исторически материализъм, според който подобни “представи” се явяват “отражения” или “надстройка”
на икономически отношения. Тук с оглед на нашите цели е напълно достатъчно да посочим, че
във всеки случай в родното място на Бенджамин Франклин (Масачузетс) “капиталистическият
дух” (във възприетия тук смисъл) безусловно е бил налице преди “капиталистическото развитие”
(оплаквания от специфични прояви на печалбарска пресметливост в Нова Англия – за разлика от
други части на Америка, има още през 1632 г.), че например в съседните колонии – по-късните
южни щати – той остава значително по-неразвит, макар че те са създадени от едри капиталисти
с икономическа цел, а колониите в Нова Англия са изградени с религиозни цели от проповедници и завършили духовни училища хора със съдействието на дребни буржоа, занаятчии и
йомени. В този случай каузалното отношение е тъкмо обратното на постулираното от “материалистическата” гледна точка. Но жизненият път на подобни идеи е много по-трънлив,
отколкото изобщо могат да допуснат теоретиците на “надстройката”, а развитието им не е като
това на едно цвете. Капиталистическият дух, в смисъла, установен от нас до момента, е трябвало да си пробива път в тежка битка срещу цял един свят от враждебни сили. Духовна нагласа,
подобна на изразената в цитираните пасажи от Франклин, която е приветствана от цял един
народ, в античността и през Средновековието би била охулена като изява на най-противно
скъперничество и недостойно поведение. Точно така впрочем постоянно гледат на нея и днес
онези социални групи, които са най-малко въвлечени в капиталистическото стопанство или са
най-слабо приспособени към него.” (Вебер, М. Протестантската етика и духът на капитализма. С.,
2004, с. 42; вж. също Бел, Д. Културните противоречия на капитализма. С., 1994).
4
Един от защитниците на този подход в обществознанието заявява: “Не личността е част от
обществото, а обществото е част от личността, качествено съдържание по пътя на нейната
реализация” (Бердяев, Н. Философия на свободата. Т. 1. С., 2002., с. 49).
5
Хънгтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред. С., 1999.,
с. 151.
6
Под монизъм или моноподход тук разбирам както детерминизъм, обусловен от отделен фактор
или сфера, така и комбинация от няколко фактора, която обаче изключва други въздействащи
фактори.
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Необходими са синтез на холизма с индивидуализма; полидетерминизъм и
плурализъм на методите. За да се движи едно общество по-успешно към
просперитет, трябва да се изследва природата, обществото и човека като
цялости в тяхното взаимодействие и полицентрична обусловеност; да се
конструират и предложат такива институции, които ще гарантират съотношение на силите, благоприятстващо най-добре развитието. Това изисква
конкретен анализ от мултидисциплинарно естество. Всяка от основните
науки, изучаващи обществото (икономика, социология, психология, право,
политология), като обща теория трябва да използва постиженията на другата,
за да изясни модификацията на своя предмет и така да се получи по-вярна
обща картина.
При всяко познание голямо значение за успеха имат подходите, които
изграждат модела на мислене. Под модел тук разбирам единство на философски светоглед, методи и гледна точка. Философската позиция служи за
ориентация в битието; методите са средства, чрез които ще се изучава
реалността, а гледната точка дава изходната позиция на съжденията и
критерия за оценка на предвижданията и препоръките.

Тоталност и триединство
7

Тоталността е цялост, органично единство; цялост, съществуваща подобно на организъм, в смисъл на сложна форма на живот; цялост като
комплексно единство на качествено различни части и връзки.
При всяко познание за човека и обществото трябва да се има предвид,
че изследователят е изправен пред единство от три тоталности, диалектически свързани помежду си: планетата Земя, наричана за краткост природа;
обществото (общност от хора); човека (човешкия индивид). Те представляват
на свой ред тоталност в смисъл на онтологично неразчленима в съществуването си цялостност. Последната тоталност наричам триединство като израз
на общата тоталност.8 Триединството е обособена част на глобалната тоталност – Космоса.
Всяка от тези три тоталности представлява самостоятелна тоталност,
доколкото може да съществува относително обособено, без да губи същността си, което значи, че притежава определени степени на свобода, в които
изразява своята същност. Но само при една от споменатите тоталности
свободата е пълна, абсолют, свобода за себе си. Това е Космосът или гло7

Тоталността, както и диалектическата тоталност като понятия и подходи не са нови. Те са
използвани например от социолозите Марсел Мос, Жорж Гурвич и Макс Хоркхаймер при
обяснение на обществото. (вж. Фотев, Г. История на социологията. Т. 2. С., 2002.) Такива
позиции защитават в една или друга степен институционалистите, например А. Грачи, Д.
Гълбрайт, Р. Гордън, Г. Мюрдал (вж. Тошкова, С. Социалните предизвикателства в икономическата теория – преоценка на либералната парадигма. С., 2005).
8
Забележително е, че всичко около човека в древността се е разбирало точно по този начин,
макар и предимно като религия. Това е видно от християнската литература и практика чрез
схващането за Божието триединство – отец, син и свети дух.
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балната тоталност.9 Тя характеризира още битието като безкрайност вечно и нетленно абсолютно битие.
Триединството и отделните тоталности - природата (планетата Земя),
обществото и човекът, са относителни като битие, но същевременно са
форми на единството като вид абсолютно битие. Затова те са единство на
абсолютно и относително и така трябва да бъдат интерпретирани. От гносеологична гледна точка тоталностите човек, общество и природа имат
смисъл като вечни (въпреки че онтологично не са), но конкретните им форми
на проявление са временни.
Природата като отделна тоталност (представена от планетата Земя)
намира израз в жизнената среда на човека в качеството му и на индивид, и на
група (общество). Тоталността на обществото намира израз в обществената
среда или културата, разглеждана в широк смисъл. Човекът е тоталност като
единство на биологично, духовно и социално.
Същностната интерпретация на тоталността е свързана с диалектиката тя е диалектическа цялост. Диалектическата тоталност е система, в която елементите се разглеждат като органически цялости, а връзките между тях и в тях
са диалектически. Начин на съществуване на тоталностите е движението.
Промяната като израз на движението е непрекъснато преливане между и в
тоталностите, преминаване на съдържанието в нови форми, а те в ново съдържание; на същността в явления, които са същности на нови явления. Промяната
е резултат от единството и борбата на противоположностите; на непрекъснати
количествени и качествени изменения с различна посока и скорост. Трябва да се
има предвид, че тези диалектически взаимовръзки не са само в частите на
тоталността, не само в тоталността, но и между тоталностите.10 Но диалектическата тоталност не се свързва непременно с някакво единно цяло, организирано около определен принцип, разгръщането на който води до развитието,
както е при Хегел или Маркс. Можем да имаме няколко организиращи принципа,
като в даден момент един от тях се оказва определящ и (или) решаващ, а в
следващ момент е изместен от друг в това качество.
Тоталността изразява единството на обективно и субективно. Триединството (общата тоталност) е именно такова единство. За отделните тоталности – човек, общество и природа, важи същото, защото човекът е част от
тях и същевременно тяхна форма на съществуване. Доколкото е част от тях,
той привнася субективен момент, а доколкото е форма на съществуването
им, е обективна даденост.
Интерпретацията на тоталността има отношение към нелинейните
динамични системи11 и изразява тяхната комплексност и единство. Обикно9

Последното съждение изразява липса на пълна свобода и наличие на ограниченост за човешкото познание.
10
По законите на диалектиката, както са интерпретирани от Хегел и Маркс.
11
Панчев, С. Теория на хаоса. С., 2001; Миркович, К. Икономическата система. Т. 1. С.: ТракияМ, 2008, с. 1110 и сл.
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вено при дефинирането на една система се цели да се определи признак на
реалния обект (тип връзка), по отношение на който дадена емпирична съвкупност е хомогенна система.12 При схващане на системата като тоталност всеки
елемент е едно цяло и функционира (съществува) като хетерогенно единство. Тоталността изразява сложността на системата в смисъл, че няма едноединствено ядро, от чието развитие тя се променя, а множество ядра, които
могат да детерминират системата. Или тоталността изразява комплексността
на нелинейната динамична система; изразява сложно преплитане на качествено различни системи.
Онтологично съществуващите тотални системи, в които участва човек,
са три: природата, обществото (групата) и човекът. Гносеологично тези системи могат да бъдат огромен брой (като разрези, пластове, страти13 и др.,
защото реално действащата система е винаги хетерогенна14) в зависимост от
изучавания признак. Гносеологично тоталността изразява единство на научното и трансцедентално-ценностното познание; тя включва всичко, което
можем да знаем за процесите и явленията (трансцедентално, философско,
научно знание).15
Всяка тоталност може да бъде изучена, но никога напълно, защото или
съдържа, или снима останалите в себе си. Космосът включва човека, пръснат
в безкрая, човекът е миниатюрен космос. Всяка тоталност означава сложна
взаимозависимост между съставните й части, при това неразгадаема в своята цялост причинност, защото е неповторима. И само доколкото е повторима
(в съставните си части), тя може да бъде познаваема. Още по-малко познаваема е тази тоталност, когато се изучават нейните части сами за себе си с
надеждата, че някой може да ги сглоби.
Дори и тогава резултатите може да са под възможните, ако не се вземе
под внимание диалектиката. Явленията и формите не могат да бъдат познати
извън същността и съдържанието, ако искаме знанията да са полезни за
човешкия живот. Да познаваме само явленията и формите, означава да се
движим след събитията, да не можем да разберем тенденциите. Количественият анализ трябва да се допълва с качествения. Ограничеността на двата,
взети поотделно, не подлежи на съмнение. Кой обаче ще преобладава, зависи от случая.
От гносеологична гледна точка човекът би трябвало да се намира в
центъра на тоталностите. Живият организъм (особено този с висша нервна
дейност) се характеризира с няколко особености, които правят неговите
действия многовариантни: промяна при старта на всяко движение, промени
12

Вж. Матеев, Е. Структура и управление на икономическата система. С., 1987., с. 15.
Вж. Миркович, К. Стопанство и икономика. С., 2009.
14
Вж. Матеев, Е. Цит. съч..
15
По въпроса за трансцеденталността на икономическото знание вж. Миркович, К. Полезност и
стойност. С., 2005, с. 489 - 497.
13
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по време на движението и променлива крайна цел. Често изменението е
много бързо, което го прави трудно за моделиране. Това не означава, че
изследователят трябва да се откаже от мощните количествени методи,16 а че
трябва много внимателно да се отнася към изводите, и което е много важно,
тези изводи да бъдат допълнени с анализ, имащ ценностен, интердисциплинарен и (или) нормативен характер. Освен това процесите в човешкото
поведение по аналогия с химическите могат да бъдат автокаталитични, а на
равнище общество да придобият хаотичен характер.
За планетата Земя, която е единство на жива и нежива природа, важат
същите изводи, що се отнася до живия свят. При неживата природа може да
се използва с много по-голям успех количественият анализ, защото и доколкото процесите на промяна имат скорост, по-малка от продължителността на
човешкия живот или на такива части (и процеси) от него, които му дават
възможност да нагоди своето поведение към съответната промяна. Ако това
не е така, за природните процеси важи същото, както и при живия свят
(особено висшия), например част от метеорологичните процеси.

Взаимодействие на тоталностите: от човека към
жизнената среда
Институциите – обществени форми за разрешаване на
противоречията в човека
Същността на човека изисква да се разрешат неговите противоречия.17
Това се осъществява в рамките на конкретната култура и по-специално, в
различните видове институции, като се започне от неформалните, премине
се през правната уредба и се стигне до формалните религиозни, политически
и граждански организации. Противоречията в човека се проявяват в обществото чрез отношенията между хората, двете страни на които са личните им
интереси. Отношенията са обществена форма на вътрешните и външните
противоречия в човека, а институциите - най-конкретна тяхна форма на
проявление и разрешаване. Затова и стопанските отношения намират конкретен израз в институциите.
Проблемът, който поражда противоречието “човек-природа”, е обществено-фундаментален, но заедно с това е природно екзистенциален. При раз16

Даваме си сметка, че съществуват съвременни математически методи, свързани с теорията
на хаоса, теорията на игрите, нелинейния анализ на редове, диференциалното смятане, синергетиката, теорията на множествата, които имат съществен познавателен принос. Но предпазливото
отношение тук се налага заради крайностите в това отношение и донякъде с претенциите за
научност, която в някои случаи е просто схоластика.
17
Имат се предвид следните противоречия в човешката същност: а) вътрешни: тяло-дух,
съзнателно-подсъзнателно; външни: човек-природа, природа-култура. Противоречието “тяло-дух”
е наречено от мен фундаментално. От него произтичат останалите. Външните противоречия
наричам главни, за да се отличават от фундаменталното. (Авторът е разгледал по-широко тези
противоречия в друга разработка. Поради ограничения в обема тук те само са маркирани.)
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решаването му, а именно чрез производствената дейност, възникват редица
негови форми на проявление, множество негови конкретизации, форми на
съществуването. Те обаче имат обществен генезис, породени са в хода на
решаването на фундаменталния, който, разбира се, чрез това се превръща
също в обществен. Става дума за размяната и разпределението на вече
произведеното със съвместни усилия. Отношенията, които възникват при
тези процеси, са икономически, а страни по тях са отделните интереси, които
пък са осъзнати потребности. Стопанските отношения са станали и икономически, т.е. разменно-разпределителни.
Конкретизацията на другото съществуващо главно противоречие между природа и култура, се проявява в различни посоки, а във всяка от тях
– многопластово (на различни равнища). Исторически първата конкретизация е между свободата на индивида и ограниченията на битово равнище.
В този случай ограниченията представляват неписани правила, обединени в
морални императиви, чиято защитна сила произлиза от общественото
мнение и страха от отхвърляне от общността. По-късната им изява е чрез
институциите на религията. Втората линия на конкретизация е във връзка с
ограниченията, които се налагат от гледна точка на функционирането на
организирани равнища на обществото – държавите. Ограниченията се
проявяват като писани правила – закони и различни институции (организации), които ги реализират. Третата линия е във връзка с ограниченията в
развитието на духа (новите идеи в образованието, изкуството и науката) под
формата на обществено-професионално мнение, както и законите, запазващи статуквото.
Една от формите на съществуване на противоречието “природа-култура” е между егоизма18 и склонността към труд. Трудът е разделен и при
разрешаването на противоречията, свързани с това разделение, възниква
системата на пазара. Принципите на изграждане на пазара всъщност са
принципи на разрешаване на противоречията в човека. Пазарът е достижение на културата, чрез което се разрешават противоречията между егоизма и склонността към труд и между природата на човека и неговата култура.
Пазарът е институция, проява на човешката същност в стопанството. От една
страна, се защитава принципът на равнопоставеността като израз на едно и
също усилие - труд, но от друга, съществува свободната конкуренция, проява
на принципа на неравенството – израз на егоизма като себеутвърждаване.
Именно тя става двигател на производството и познанието, генератор на
новото издание на старото противоречие.
Пазарът обаче не е достатъчен, защото не може изцяло да разреши
противоречието между егоизъм и склонност към труд, тъй като не елиминира
силата (физическа, икономическа), която може да игнорира принципа на
18

Егоизмът е форма на проявление на инстинктите за самосъхранение и продължаване на рода.
Той има много лица и затова трябва да се интерпретира в съответния контекст.
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равнопоставеността.19 Защото се оказва, че свободната конкуренция и спонтанно възникналият пазарен ред водят до своето отрицание, до несъвършена конкуренция, при която принципът на еквивалентността е принцип на
“натрапената еквивалентност”, на формалното равенство, зад което се крие
примирение пред силата, а принципът на равенството се превръща в “право
на неравенството, както всяко право”.
Ето защо се налага друга форма, друга институция, която ще го
допълва, като възстанови погубената справедливост, например антимонополното законодателство или в по-широк план – пълната конкуренция.20 Пълната
конкуренция предполага държавна намеса за предотвратяване установяването на икономическа власт и трансформиране на политическата власт в
икономическа. Подобни мерки предвижда и съвременна конституционна икономика.21
Но тъй като всички институции, както и човешкото общежитие, трябва
да се управляват, се появяват и политическите институции, отново като форма на разрешаване на противоречията в човека. Основната двигателна сила
за развитие на политическите институции е противоречието между инстинкта
за самосъхранение, проявяващ се като инстинкт за господство над останалите, и културата.22 Този инстинкт влиза в непрекъснато противоречие с
онова ниво на културата, което изисква свободата на индивида.
Навсякъде в описаните отношения се крие развитието на културата.
Самата тя обаче е резултат от развитието на човешките противоречия и е
човешкият отговор на формата на тяхното разрешаване – първоначално в
самия материален живот, а впоследствие чрез обособили се форми, които да
осмислят човешкия живот като литература, изкуство, наука.23 Чрез тях (фор19

Важен извод, който трябва да се има предвид, е, че винаги досега в света е господствала
силата под една или друга форма. Това отново се дължи на човешките (животински) инстинкти,
но този път и на двата инстинкта едновременно. Конкретната проява в живота на онова, което
стои зад приложението на сила, е егоизмът. Именно чрез силата в една или друга нейна форма
се решават противоречията в човешкото развитие. Културното развитие прави така, че силата се
маскира в различни форми, но не изчезва. Положителното в този културен напредък е това, че
човечеството се стреми, макар и бавно, да даде приоритет на силата на труда във всичките му
форми и оттук - на правото. Защото правото трябва да защитава човека, а той е преди всичко
трудещо се животно.
20
“Създаването на икономически ред на пълната конкуренция в значителна степен е противопоставяне на естествения пазарен ред, при който пазарният процес и свободата на конкуренцията естествено достигат до установяване на монопол” (Спасов, Т. Пазарна трансформация и
конкурентоспособност на икономиките в преход. С., 2006, с. 237; вж. още Ойкен, В. Основи на
националната икономия. С., 2001).
21
Вж. Спасов, Т. Цит. съч., с. 237.
22
“Според мен не съществува никакво основание да се приеме, че Еросът е вроден, а волята за
власт – не. Несъмнено волята за власт е също толкова голям демон, както Еросът и също толкова
стар и първичен като него” (Юнг, К. Две студии по аналитична психология. Плевен, 2004, с. 49).
23
Има се предвид Култура 1. Понятието “култура” се интерпретира в тесен и широк обхват. В
тесен обхват в него се включват резултатите от дейности, насочени към рафиниране на ума на
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мите) се разрешава конфликтът между природа и култура и се осигурява
жизнена енергия за ново развитие. В отговор на това противоречие се раждат
и редица граждански организации в съвременната ни епоха, за да опосредстват решаването на противоречието природа - култура,24 като се започне от
еколозите и природозащитниците, премине се през защитниците на човешките права и се стигне до защитниците на животните.
Институциите в областта на икономиката, политиката и културата (Култура1) всъщност представляват цялото общество - това, което обозначаваме
с понятието “обществена среда”. От тяхното добро функциониране и взаимодействие зависи как ще се решават дремещите в човека противоречия и
каква човешка енергия ще бъде освободена за движение на обществото
напред. Защото именно тези противоречия и тяхното постоянно възникване и
разрешаване пораждат напрежението за силите на движението.25
Градежът на тези институции е резултат от еволюцията и социалното
инженерство. От качеството на последното зависи движението на обществото напред към все по-всеобхватно благополучие и щастие. Преследвайки
своето собствено щастие и благополучие, отделните стопански субекти – личности и групи, могат да забавят процеса, с което създават обществени
проблеми. Освен това всяко действие се осъществява в рамките на конкретна култура, в която се извършва регулиране на тези институции като
рационално действие. Никога обаче в това регулиране не трябва да се забравя и конфликтът на културата с природата, с инстинктите и с провокираното
от тях подсъзнателно.26 Човешката енергия е психо-физиологична. Психичната енергия трябва да се регулира и да се редува с известен спад. Тя “е
капризно нещо, тя иска да се изпълняват собствените й условия. Може да
има много налична енергия и да не можем да я направим полезна, докато не
ни се удаде да предизвикаме спад.”27 Невъзможността на обществото да се
справи с управлението на обществената психична енергия води до големите
хората във всички области на духовния живот на човека – литература, изкуство, архитектура,
образование, наука. В широк обхват освен културата в тесен смисъл, т.е. духовната култура, се
включват и всички форми на социално-психологически живот на хората, като се започне от
обичаите и се стигне до навиците и начините на хранене. Известният холандски изследовател по
тези проблеми Хеерт Хофстеде казва за Култура 2: “Културата (две) винаги е колективно
явление, защото тя е поне отчасти споделена с хората, които живеят или са живели в
социалната среда, в която тази култура е била усвоена. Тя е колективно програмиране на ума,
което различава членовете на една група или категория хора от друга” (Хофстеде, Х.
Култури и организации: софтуер на ума. С., 2001, с. 6).
24
Свързва се с допълнението на Култура 1 до Култура 2.
25
”Енергията като такава не е нито добра, нито зла, нито полезна, нито вредна, а индиферентна,
понеже всичко зависи от формата, която приема енергията. Формата дава на енергията качество.
От друга страна обаче, гола форма без енергия е също индиферентна” (Юнг, К. Цит. съч., с. 65).
26
“Отрицателната нагласа към несъзнаваното, респективно неговото обособяване, е дотолкова
в наш ущърб, доколкото неговата динамика е идентична с енергията на инстинктите.
Необвързаността с несъзнаваното означава липса на инстинкти и на корени” (пак там, с. 144).
27
Пак там, с. 72.
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спадове. Това изисква интеграция на обществените институции, а не тяхната
диференциация на икономически, политически и културни.
Интересите – мост между човека и институциите
Когато казваме, че човек осъзнава своите потребности и така те се
превръщат в интереси, трябва да обърнем внимание и на начина на това превръщане и по-точно на формата и съдържанието, която приема интересът.
Икономически интерес – да, но какъв по-точно? Например потребността от
храна се трансформира от съзнанието в стопански интерес да се задоволи
тази потребност, да се осигури храна. И това е ядрото, основното съдържание на интереса. Но оттук нататък този интерес се проявява в много форми
и всяка от тях има свое отделно по-конкретно съдържание, което става
форма на реализация на основното съдържание, да го наречем съдържаниеядро. Те могат да бъдат: да се търси и намери храна в природата, да се
произведе храна чрез труд, да се открадне храна от друг, да се накара друг
да осигури храната. Тези форми на свой ред съдържат свои форми и т.н.
Това изгражда реалния живот.
Обобщавайки, има един начин да се добие храна и в по-широк план
средства за съществуване - чрез труд. За човешките индивиди обаче това
поражда и паралелен начин - едни индивиди присвояват придобитото чрез
труд от други като използват сила в различни нейни форми.
Като страни в противоречията интересите стават мост към изграждането на институциите - и като цел, която да реализира интереса, и като
създаване на нови проблеми (противоречия), които на свой ред изискват
институции за решаването им. Пазарът и ограждащите го други институции са
пример за това.
Всеки от видовете интереси е комплексен и отразява човека като тоталност, въпреки че който и да вземем от тях, например личния, в зависимост от
сферата на човешката дейност може да има преобладаваща насоченост –
политическа, икономическа и т.н. Независимо от това проявлението не е в
чист вид. Върху съдържанието на интереса влияят всички останали негови
съставки с обществен генезис. На това съдържание въздейства и психофизиологичната страна на човека: характер, темперамент, подсъзнателното,
както и всички емоционални преживявания.
Тук се крият завистта от и импулсът към натрупване на богатство,
заемащи твърде важно място във всекидневното поведение на стопанските
субекти. Важна е и констатацията, че интересът става израз на желанията и
изтънява връзката на човека с действителните (физиологичните) потребности
за сметка на квазипотребностите.28
Движението на интереса среща прегради както в обективната природа,
така и в обективната (стояща вън и независимо от неговото индивидуално
28

Вж. Бел, Д. Културните противоречия на капитализма. С., 1994, с. 66.
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съзнание) обществена действителност и на първо място, в интересите на
останалите индивиди и групи. Преодоляването на тези пречки зависи от
силата и посоката на движение на въпросния интерес - посоката като израз
на избраната цел, силата като възможност да се наложи над останалите.
Господството е на силата, но тъй като има множество такива интереси и
съответно сили и цели, всички те определят средата за съществуване на
всеки от тях. При това възникват групи от индивиди с групов интерес и поголеми общности с обществен интерес. В стремежа всеки да наложи своите
цели и своя интерес първоначално стихийно, а после и все по-съзнателно
възникват форми на обществена организация като среда, в която се движат
интересите, като начин на тяхното съжителстване.
Силата на всеки интерес зависи от потенциалната енергия (физическа
и психическа), която той съхранява. Действащите субекти притежават
различна потенциална енергия (сила) да наложат своите интереси, което
зависи от: енергията на индивидуалния характер, модифициран от груповата
и обществената среда, потенциалната енергия на групите, модифицирана от
тяхната големина и организация,29 и потенциалната енергия на държавата,
модифицирана от социокултурната среда.
Субектите със своята модифицирана потенциална енергия преследват
субективно определени цели, които те смятат за рационални, оперират в
заварената при своята поява среда - обществената. Последната трябва да
бъде допълнена с природната, за да получим в пълен вид средата, в която
съществува човек – жизнената среда.
Човешка активност и природна среда
Противоречието “човек-природа”, разрешено чрез производството и
културата, поражда ефекти в няколко направления: първо, обществената
среда се разширява до жизнена среда; второ, разрешеното противоречие
възниква отново в лицето на оскъдността и екологичния проблем, породен от
екскрементите на производството и потреблението; трето, налага се създаването на специфични институции за разрешаването на проблема.
Индивидуалното противоречие “човек-природа” сега се преобразува в
обществени проблеми – екологичен по отношение на общността, болестоносен по отношение на индивида. С това противоречието отново е налице,
ново предизвикателство за нов прогрес. Практическата дейност предизвиква
нови търсения и развитие на културата в тесния смисъл на думата.
В много отношения победата на човека над природата е измамлива.
Опиянението от успехите преминава в самонадеяност. Видимото щастие и
благополучие се превръща в природен катаклизъм. Той на свой ред като
отговор на природата “отрезвява” човека, което е вече влияние на жизнената
среда върху него.
29

Вж. Олсън, М. Възход и упадък на нациите. С., 2001.
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Взаимодействие на тоталностите: от жизнената
среда към човека
Промените в обществената среда - развитие на човека
Обществената среда като тоталност се проявява не само като израз на
влиянието на природата, но и като постоянно преливащо се единство на
основните сфери на човешката дейност – бит, култура (образование, наука и
изкуство), икономика и политика.30 Всяка от тях съдържа останалите и им въздейства в една или друга степен. Отделянето им е, за да ги изучим по-добре,
да определим основното направление в тяхното влияние. По-пълното разбиране обаче изисква да ги обединяваме и да отчитаме времето и мястото на
тяхното съществуване.
●Роля на социокултурната среда
Системата на интересите, чрез които се обяснява мотивацията, е найдълбокото равнище на стопанския анализ и затова е най-абстрактно, найобщо. Но интересът като проявление на потребността е модифициран от
съответната култура (и личност), рафиниран е от нея и именно в това си
качество той е реалният интерес, т.е. реалният конкретен мотив за дадено
време в дадено общество (или нация). Културата е средата, в която се
движат интересите и именно тя определя (като степен на съпротива или
пропускателна възможност) силата, скоростта и посоката на тяхното движение, респ. успеха в икономически и общоцивилизационен план. Културата
реализира това чрез ценностите, социалния характер и социално безсъзнателното.
Ценностите (които определят важността на нещата) са в основата на
всяко човешко действие. Общочовешките, етническите, религиозните, националните и други ценности са групови характеристики, но като фактори на
човешката деятелност те се проявяват само в човешката личност чрез индивидуалните ценности, снети, пречупени, модифицирани и в края на краищата
конкретизирани от тях. Във всяка индивидуална ценност имаме проявление
на всички групови форми на ценностите, но в различен обем.
Превръщането на груповите ценности в индивидуални се осъществява
чрез индивидуалния характер на човека. Той е машината, която преработва
по своя технология (определен тип характер, но конкретно проявен) общочовешките, етническите, религиозните, националните, професионалните ценности в индивидуална ценностна система, която служи като ориентир на
личността в нейната дейност. Ценностната система и индивидуалният характер определят личността на човека, а като добавим и развитието им чрез
образованието, се формира неговата индивидуална култура. Това е една от
30

Д. Бел твърди, че сферите се разбягват (вж. Бел, Д. Цит. съч., с. 40-76.), но според мене това
не значи, че не си взаимодействат.
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силите, обуславящи човешката активност в даденото общество, в конкретно
време и място. Всяка човешката дейност като форма на живота в биогеосферата има за свое начало и край ценностите (като цел и резултат), колкото
и разумно и рационално да действа.
Конкретната цел като ориентир на интересите е съзнателна дейност,
базирана на идеи и идеали, а механизмът, чрез който се формират идеите и
идеалите, е единодействие на социален характер и социално безсъзнателното.31
Социалният характер е резултат от еволюцията на обществото. Формиран от практическата дейност, той е нужен, за да може тази дейност да се
осъществява по един или друг начин. Социалният характер е необходимата
психофизиологическа енергия на общността, която е самостоятелна по отношение на индивидуалните характери, не се състои от техния механичен сбор,
но е израз на общия стремеж към оцеляване в заобикалящия ни свят.
Социалният характер канализира енергията и влияе върху индивидуалните
характери, като ги нивелира, привлича ги към себе си като към модел, който
трябва да се следва (като своеобразен атрактор на културата като система).
Той отразява реалните действия на хората.
Социалният характер е съвкупност от конкретни за дадено общество
(класа, група) устойчиви психични черти, които детерминират насоките на
човешката енергия (динамиката) при практическата деятелност. Така той,
подобно на индивидуалния, предопределя толерирането (и създаването) на
едни или други идеи или идеали.
Културата чрез ценностите определя не само съдържанието на социалния характер, но и социално безсъзнателното, 32 а то е другият път за формирането на идеи и идеали. Тя е социалният филтър, който се задейства от
социалния характер, формира идеите, утвърдени от него, пропуска ги за
осъзнаване, а други с помощта на филтъра (културата) се изтласкват и заменят с рационализации. Те са подсилени от идеологеми (съзнателно рационализирани идеи), подготвени от онази част на обществото, която има господстващо (материално и духовно) положение в него. Групата също в една или
друга степен става жертва на тези съзнателно рационализирани идеи (идеология), които трябва да задържат статуквото. Това се постига, като се въздейства върху човешката природа (страх, свобода, обич, индивидуалност и
др.) и върху личността като обществена форма на съществуване на индивида
31

Този механизъм е резюме на тезата на Фром (вж. по-подробно Фром, Е. Отвъд веригите на
илюзиите. С., 2002).
32
То представлява “онези изтласкани, потиснати сфери, които са свойствени на мнозинството
членове на дадено общество. Съдържанието на тези обичайно изтласкани елементи се явява
онова, което дадено общество не може да позволи на своите членове да допуснат до своето
съзнание, ако то има намерение и по-нататък успешно да функционира заедно със собствените
си противоречия” (Фром, Е. Цит. съч., с. 111.) Трябва да се има предвид, че в случая действаме,
без да осъзнаваме.

77

Икономическа мисъл ● 6/2012 ● Economic Thought

(страх от изолация, обществено мнение, табута). Тук вече имаме намеса на
политиката, но и тя е продукт на културата.
Институциите33 като форми, в които съществува културата, поддържат
социалния характер и социално безсъзнателното чрез създаване и подкрепа
на рационализации. Така те се борят срещу онези индивидуални характери и
личности, които се противопоставят на статуквото. Самите институции могат
да бъдат израз както на социално съзнателното, така и на социално безсъзнателното или само на съзнателното. Докато социалният характер е силен и
действа като стабилизираща сила на обществото, дотогава такива личности
(“черни овце”) са силно потиснати. Ако се позовем на Фром, това е нечут,
неосъзнат от конкретното общество протест на човечеството и се отнася до
всички видове обществени отношения, следователно и до икономическите.
Основната роля на културната среда е във формирането на духовната
сила на субектите.
●Роля на икономическата среда
Непосредствената икономическа среда се изразява в непазарните
стопански отношения, действието на пазара и правното им регулиране.
Съгласно икономическия детерминизъм тези отношения са определящи и на
тяхна основа възникват конкретните идеи и идеали (правна и политическа
надстройката). Да се отрича такава връзка, е несериозно. Според израза на
Фойербах човек не мисли еднакво в сламена колиба и в царски дворец. Да се
абсолютизира, обаче е погрешно.
По принцип пазарните отношения в чистия им вид въздействат върху
хората чрез конкуренцията. Тя изисква от тях рационално поведение, така че
дори и на тези, които по природа са недостатъчно рационални, им се налага
да действат в такава посока. Но съвременният пазар е модифициран. Това
обаче не отменя конкуренцията, въпреки че я прави несъвършена, което
веднага повлиява върху човешките действия в зависимост от конкретната
лична позиция и съответната пазарна структура. Тук възниква въпросът относно икономическата власт. Тя деформира конкуренцията, респ. ефективността на стопанството и главно на разпределението на благата, което
оказва съответното влияние върху човешките действия. На това обръща особено внимание В. Ойкен.
Икономическата среда е много важна за поведението на стопанските
субекти чрез формите, в които се осъществява стопанският процес. Това е
“стопански порядък”.34 Така наречените дадености от Ойкен35 - фактите и
33

Вж. Норт, Д. Институции, институционална промяна и икономически резултати. С., 2000.
“Стопанският порядък е съвкупността от форми, в които е осъществено и се осъществява
управлението на ежедневния стопански процес in concreto – тук и там, в настоящето и миналото”
(Ойкен, В. Цит. съч., с. 278).
35
Потребностите, природата, трудът, запасите от блага, технологичното знание, правна и
социална структура (пак там, с. 223 и сл.).
34
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обстоятелствата, които определят конкретните стопански планове на икономическите субекти, са също елементи на тази среда. Конкуренцията, стопанските форми и дадености предопределят поведението на стопанските субекти. Даденостите са същевременно и мост от непосредствената икономическа
среда към цялостната обществена среда с нейните други две важни обособени части - политиката и културата. Основната роля на икономическата
среда е във формирането на рационалното поведение и материалната сила
на субектите.
●Роля на политическата среда
Държавата на практика е най-голямата сила в рамките на дадена
страна, въпреки че в това отношение като капацитет отделните страни се
различават значително.36 Тази констатация означава възможност за повсеместно и решаващо влияние на държавата в целия обществен живот. В такъв
смисъл тя е съществен елемент от обществената среда, а политиката, като
нейна основна функция има решаващо (по съдържание, по форма или и
двете) значение за общественото развитие.
Чрез силата държавата е най-големият източник на власт в трите й
форми – принуждаваща, условна и компенсаторна.37 С това тя, от една страна, представлява сила в практическото осъществяване на отношенията с
останалите обществени субекти, а от друга, е мощна корективна сила при
създаването на институции (общополезни и неефективни). Политиката като
нейна функция (и форма на съществуване) създава правния ред, рамката, в
която съществуват всички останали формални институции.
Известно е, че като принцип правото е на по-силния.38 Затова то е
право на доминиращите личности и социални групи, които изграждат държавата като институция. Това обяснява стремежа към политическа власт.
Неизбежно се натъкваме на по-фундаменталния въпрос за възможностите на държавното управление, на субективния фактор при преследване
на обществените цели. Възникват дилемите спонтанен ред срещу планиране;
правила срещу дискреционна регулативна политика.39 Стигаме до непреднамерената еволюция и конструктивния рационализъм. Последният е модифициран обществен рационализъм, защото е коригиран от общественото безсъзнателно и колективното невежество (неизбежното обществено незнание;
ограниченото обществено знание).
Модифицираният обществен рационализъм формира реалната обществена среда и тя е една повече или по-малко успешна детерминанта на развитието като среда, в която се движат интересите на обществените субекти –
36

Фукуяма, Ф. Структура на държавата. С., 2004., с. 29 и сл.
Вж. Гълбрайт, Д. Анатомия на властта. С., 1993, с. 11.
38
Силата като надмощие във всичките му форми.
39
Вж. още Статев, С. Финансово развитие и икономически растеж. С., 2009.
37
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индивиди и групи (бизнес и социални). Когато тази среда улеснява това движение и води до по-малко конфликти при най-малки ограничения в свободата
на действие на всеки субект, тя може да се смята за по-добра, а обществото
за по-съвършено.
Затова целите на обществото трябва да бъдат максимална свобода на
действие на всеки субект (индивид или група), с такива мерки, които създават
препятствия в ограничаването на тази свобода от който и да е субект към
когото и да било. Това е идеално състояние, към което трябва да се стреми
обществото, без да може да го достигне. Основното средство е в създаването на оптимално съотношение на силите между отделните субекти, а
главната роля на политическата среда е във формирането на свободата на
действие на субектите.
Роля на природата
Не е достатъчно да покажем, че обществената среда като единство на
всички междучовешки отношения (социокултурни, икономически и политически) е детерминанта на общественото и човешкото развитие. Тя е необходимо, но недостатъчно условие за човешкото развитие и прогрес. За да се
получи пълната картина, са нужни още две детерминанти - културният индивид с неговия непрестанно търсещ дух и природата.
Природата – жива и нежива (всичко извън човека и техносферата), е
третата детерминанта на общественото развитие. Тя е изключително важна,
защото задава рамката на възможния живот в обществото. Тази рамка обаче
не е видима, а трябва да се осъзнае и приеме от човека и само в нея той
може да осъществи своя прогрес. Тя е подвижна и променлива в зависимост
от два фактора: познание и последици от човешката активност. По-конкретно
природната среда е фактор на развитието на човека и обществото, като
детерминира оскъдността на благата и с това по-малките или по-големите
трудности в динамиката на стопанското развитие, както и формата на тази
динамика.
Но природата не е пасивен участник40 в кръговрата, наречен човешки
живот. Нейните безгласни послания могат да се търсят в две направления.
Едното е да приеме и преработи като “недоволен родител” отпадъците от
активността на своите деца, а другото – да превъзпита самите деца и като ги
обучава, и като ги наказва.
Обществото като конкретен културен ареал е мост между човека като
индивид и природата. Само чрез него човек взаимодейства с природата като
с нещо извън себе си, като с нещо, на което той самият противостои в
борбата да остане част от нея. Същевременно природата като тоталност е
40

“Материята повече не е пасивна субстанция, описвана в рамките на механистичната картина
на света, на нея също е свойствена спонтанна активност” (Вж. Пригожин, И., Стенгер, И. с.
Порядок из хаоса. Москва, 1986, с. 50).
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всеобхватна, съдържаща и двете тоталности – човек и общество, като относителни цялости, а обществото е форма на човешкото оцеляване в тази
върховна тоталност.
Ето защо природата като тоталност въздейства както върху обществото
в качеството му на посредник между нея и човека, така и върху човека в
качеството му на нейна рожба. Тя променя и двете, като създавайки им нови
трудности, чрез решаването на които те се усъвършенстват - обществото
като организация и институции, човекът като дух. Този процес обаче не може
да бъде разбран извън тоталността на човека и обществото. И още нещо
съществено - природата действа чрез обществото и човека, но това безмълвно действие остава скрито, размито в тези две тоталности. Скоростта на природното действие е твърде бавна, измерена чрез продължителността на
човешкия живот. Откриването на природните послания е част от предизвикателството на живота и в този смисъл то е проблем за решение от човечеството.
Основната роля на природната среда е в поддържането на живота като
биологичен процес.

Органичен подход
В анализа стигнахме до факторната триада – човека, обществената среда
и природната среда. Тази триада трябва да се разбира като триединство на
детерминантите, а не като какъвто и да е монодетерминизъм. Тоталността и
триединството като философска позиция предопределят и методологията
(методологическия подход). Те изискват методологически плурализъм.
Всъщност появява се тавтология, защото философската позиция е
също подход и методология. Но в познавателния процес, както и в реалността имаме непрекъснато преминаване от същност във форма, и обратно.
Философският светоглед е най-общият подход и методология, който предполага, изисква адекватни по-конкретни подходи, те от своя страна още поконкретни и т.н.
Диалектическото тотално триединство като философска позиция и
методологическият плурализъм, който следва от него, наричам подход на
органичното цяло.41 Погледнат само откъм методологическия плурализъм (в
по-тесен смисъл), този подход може да се нарече органичен. Органичният
подход отразява тоталностите и е единство на: интердисциплинарен подход;
индивидуализъм и холизъм; субективен и обективен подход; индуктивен и
дедуктивен подход.
41

Това понятие не е ново, а е използвано и от други автори. Г. Данаилов например говори за
органичния метод (Данаилов, Г. Основни начала на политическата икономия. Пловдив, 1934,
предговор). Аналогичен подход се прилага и в социологията. Например Ленард Хобхаус използва
“органичен модел” като израз синтез на монизма и плурализма. (вж. Фотев, Г. Цит. съч., с. 148).
Тук думата “органичен“ е употребена в смисъл на “свързан със същността“ на най-сложните
неща, каквито са формите на живот.
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Единството е израз на цялото, което винаги съдържа всички свои части
и подходи, независимо как ще ги наречем. Частите преливат и преминават
една в друга, непрекъснато са в движение и ту едната, ту другата надделява
при определяне характера на цялото, но то винаги се запазва, въпреки че
неговото движение може да е както прогрес, така и регрес. Между частите и в
тях съществуват противоречия, които са в единство и борба и осигуряват
движението. Коя именно част (компонент) на триединството ще се наложи,
зависи от случая, от конкретното време и място. Задачата на всяка обществена наука е конкретно да изследва това триединство през призмата на своя
предмет, използвайки резултатите на всички останали науки.
Досега теориите разглеждат икономиката повече или по-малко откъснато от останалите сфери, особено икономиксът. И при прилагане на системния подход, въпреки че е системен, на практика се прави разрез на човешкия
живот по определен признак, дефиниращ съответната система (икономическа, политическа и т.н.), което в известен смисъл е монизъм. 42 Това е
форма на приложение на аналитичния подход, но той не е допълнен от
синтез, което разкъсва познанието в дадена област. От Ренесанса насам
преобладава анализът, но пълното познаване на света изисква и синтез, без
него пъзелът не може да се сглоби, което се вижда и в развитието на природните науки, в частност физиката.43
В общата теория трябва да се прилага органичният подход - системата
да се разглежда по признака органично цяло (система или неин компонент) –
не отделна човешка дейност като система, а човекът като система и следователно отделната дейност, преплетена с останалите, така както е на практика, в реалността. Това означава, че трябва да работим с типологизирани
научни абстракции - човешки типове, обществени типове, природни типове,
нещо подобно на точковата (а не генерализираща) абстракция на Валтер
Ойкен. Само в този случай можем да имаме единство на човешка екзистенциална същност, която е типологизирано конкретно обогатена. Например
стопанският субект не е само хомо економикус, а към него са добавени социокултурни, политически и психологически типови характеристики, т.е. хомо
тоталус. “Типове” в случая означава обобщения за определена голяма група
(или групи) хора от изследваната реалност. Ако погледнем на човека като
тоталност, като единство на абсолютно и относително, ще избегнем крайния
релативизъм в отношението си към него.
Общата теория на всяка наука за човека и неговата активност трябва
да разглежда системата Земя, обществото и човека като тоталности, а не
само тяхна конкретна характеристика, например характера на връзките или
вида дейност (активност). В последния случай отделният анализ – икономически, социологически, психологически, може да обособи даден признак,
42
43

Вж. Ойкен, В. Цит. съч., с. 128.
Вж. по-подробно Пригожин, И., Стенгерс, И. Цит. съч.
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по който да изгражда своята теория, но тогава тя ще бъде абстрактна. Акцентът е върху този признак, а всички останали характеристики ще бъдат
анализирани в такъв контекст.
Всяка обществена наука (и теория) независимо от своя предмет трябва
да разглежда непременно човека в контекста не само на по-широката система общество, но и като част от биогеосферата. Следователно имаме връзката биогеосфера – общество – човек – общество – биогеосфера, в която
човекът е неин логически и епистемологичен център.
Този подход не отрича способността на останалите, например системния (по определен признак) или използвания от икономикса - накратко по
израза на Попър “парциални подходи”,44 за формиране на знание. Но предлаганият подход подкрепя мнението, че те не са достатъчни за общата
теория на стопанството (и икономиката), както и за всяка обща теория, която
се отнася до човешката активност.
Органичният подход означава заобикалящият ни свят, планетата Земя,
човешкият живот да се разглеждат в единство, като едно цяло. Това се
отнася и за всеки от компонентите на този свят – природа, човек, общество,
както и за техните съставни части, за всяка част, която може да се разглежда
като сложна система. Пътят на познанието в обществените науки и в частност
в икономиката трябва да бъде, от една страна, анализ, а от друга, синтез.
Органичният подход изисква синтезът да продължи толкова, да се осъществи
на толкова етапи, колкото е необходимо, за да се стигне до единното цяло човек, природа, общество, свят.45 Той се базира на единство на анализа и
синтеза, но изисква интердисциплинарен анализ.
Този подход означава още синтез на индивидуализма и холизма.
Индивидуализмът като подход в обществознанието е необходим, защото
човекът като индивид и личност е в основата (част) на всяко действие и
състояние в обществото. Той е градивната единица на всяко обществено
строителство. Като единствен подход обаче индивидуализмът е погрешен,
защото, логически доведен докрай, е обществен провал, тъй като това би
означавало разпад на обществото, замяната му със стадно развитие по
законите на дивата природа. Доведен до крайност, индивидуализмът изисква
пълна свобода и следователно господство на по-силния без никакви задръжки.
Холизмът (в смисъл на обществен детерминизъм) като подход в обществознанието е необходим, защото цялото, общото ограничава индивида и
личността в неговите действия. То определя границите на позволеното,
прието от всички действие. Но като единствен подход холизмът е погрешен,
защото, логически доведен докрай, означава личностен провал, понеже би
44

Попър, К. Нищетата на историцизма. РИВА 2000, с. 66-80.
“При прилагането на подхода извършваме двоен синтез – свързваме различните елементи на
формата в единство на стопанския порядък, и второ, включваме стопанския порядък в
конкретната естествена духовна политическа и социална среда” (Вж. Ойкен, В. Цит.съч., с. 281).
45
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изисквал пълно единодушие и следователно отричане на индивидуалните
различия, които са безспорен факт. Доведен до крайност, холизмът предполага пълна унификация с една цел и посока на развитие.
Единството на холизъм и индивидуализъм е подходът на бъдещето,
който изисква преливането на единия в другия и превес на единия или другия
според човешкото развитие. Органичният подход като единство на двата подхода ще е определящ за бъдещата хуманитарна епоха и на практика ще
означава засилване ролята на личността и творческото начало в стопанството. Но творческата личност не престава да бъде противоречива и затова
ще има нужда от обществото, което да защити както нея самата, така и останалите хора.
Освен единство на холизъм и индивидуализъм органичният подход
изисква единство на обективното и субективното начало, защото действията
на човека са субективни, но техните резултати се превръщат в обективни
факти. Същевременно обективните факти и процеси влияят на хората при
техните субективни действия. Нещо повече, субективните действия на множество хора са обективен процес за отделния субект и той се отнася към тях
като такива. Не можем да застанем на страната само на субективния индивидуализъм, нито на обективния холизъм. Необходимо е да вземем под
внимание и двете.
Този подход предполага и единство на индукция и дедукция. Когато се
пренебрегва индуктивният подход, а се използва само дедуктивният, на
практика се лишаваме от мярка за това каква да бъде изходната ни позиция
при дедукцията, а оттук и дали по-нататък тя ще бъде плодотворна. Ако
използваме индуктивния подход преди дедуктивния, независимо че поводът
за научното изследване се е родил преди това и понякога съвсем случайно (а
не непременно в резултат от индукцията), имаме възможност по-точно да
преценим къде да спрем процеса на абстракция, за да не осакатим изследвания обект и това трябва да бъде изходната позиция за дедукцията.
Подобна грешка прави неокласическата школа с приемането на икономическото действие като активност на рационално действащия стопански субект.
*
Моделът на мислене, въплътен в икономикса, е недостатъчен, за да
даде верни отговори за динамиката на стопанската система Причината е в
използвания подход. Той е моноподход, отдалечаване от хуманизма, остарял
инструментариум и бягане от диалектиката.
Цялостното развитие на обществото се е обяснявало, като причините
са се търсили или в индивида, или в обществото и по-точно в някоя негова
сфера (икономическите, политическите, културните отношения). Подобни
подходи са ограничени и затова детерминантата на общественото развитие
трябва да се търси в обществената среда, разглеждана в цялост. Но и това
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не е достатъчно, защото решава само част от проблема и представлява
форма на холизма. Индивидът остава в сянка. Той е тоталност, която отразява обществените отношения, но в същото време е тяхна активна съставна
част и като индивид, и като група.
Необходимо е към влиянието на обществената среда, изразяваща плуралистичен холизъм, да добавим и полидерминистичен индивидуализъм,
което е съдържание на хуманистичния подход. Хуманистичният подход трябва да се разбира като гледна точка, при която човекът е изходен и краен
пункт на анализа, критерий за оценка по време на анализа, ценностен анализ,
допълнение на позитивния анализ с нормативен и разглеждан не само тук и
сега, но от позициите на бъдещето. В последното се съдържа и мостът към
природата като негово рождено място. В този смисъл хуманистичният подход
трябва в известен смисъл да замени индивидуализма, като го допълни.
Моделът на мислене, част от който се защитава тук, обхваща не само
философска концепция, която може да бъде представена като диалектическа
тоталност и триединство, и методологически плурализъм - методологията,
която логически следва от нея, обединени в подход на органичното цяло. Той
трябва да бъде допълнен от хуманистичен подход като фокус на изследването, за да ни доведе до по-реалистичен анализ и на тази база – до поплодотворно решение на човешките проблеми.
15.ХІІ.2011 г.
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НОБЕЛОВА НАГРАДА ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ НАУКИ ЗА 2012 Г.*
Кралската шведска академия на науките реши наградата на Шведската
национална банка за постижения в областта на икономическите науки в
памет на Алфред Нобел да бъде присъдена на Алвин Е. Рот и Лойд С. Шапли
за “теорията на стабилните разпределения и практиката на пазарното
устройство”.
Алвин Е. Рот е роден през 1951 г. Защитава докторат в Станфорд през
1974 г. Професор е по икономика и бизнес-администрация в Харвардския
университет в Кеймбридж, САЩ и в бизнес-школата на Харвард в Бостън,
както и хоноруван професор по икономика в Станфордския университет,
Калифорния.
Лойд С. Шапли е роден през 1931 г. в Кеймбридж, САЩ. Защитава докторат в Принстън през 1954 г. Почетен професор е по математика и икономика в Калифорнийския университет в Лос Анджелис.
*

Въведение
Икономистите изследват начина, по който обществата разпределят ресурси. Някои проблеми на разпределението се решават с помощта на ценовата
система: високите заплати привличат работници към определени работни места,
докато високите цени принуждават потребителите да пестят енергия. В много
случаи обаче използването на ценовата система среща правни или етични възражения. Такива области са например разпределението на местата в обществените училища или на човешки органи сред пациенти, нуждаещи се от трансплантация. Освен това съществуват множество пазари, където ценовата система работи, но традиционното допускане за съвършена конкуренция не може да
бъде изпълнено дори приблизително. Някои стоки са неделими и хетерогенни,
поради което пазарът за тях става твърде тънък (с малко агенти от двете
страни). Начинът, по който подобни тънки пазари преразпределят ресурсите,
зависи от институциите, управляващи сделките.
Тазгодишната награда се присъжда на изследвания, съдържащи както
теоретичната рамка за анализа на разпределението на ресурси, така и емпирични проучвания и препоръки за същинско преустройство на реално съществуващи институции като клиринговите къщи на трудовия пазар и процедурите за
училищен прием. Основите на теоретичната рамка са положени през 1962 г.,
когато Дейвид Гейл и Лойд Шапли публикуват математическо изследване на
определени проблеми, свързани с разпределението. Те разглеждат модел с два
вида агенти, например работници и фирми, които трябва да бъдат съчетани по
двойки. Ако даден работник е нает от работодател А, но би предпочел работодател Б, който също би го наел (но не е), налице са неизползвани печалби от
*

Оригиналният текст на английски език на официалната научна обосновка на наградата може да
бъде намерен в "The Prize in Economic Sciences 2012 - Advanced Information". Nobelprize.org. 4
Dec 2012, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2012/advanced.html
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търговията. Ако работодателят Б беше наел работника, би било по-добре и за
двамата. Гейл и Шапли дефинират стабилното съчетаване по двойки като
такова, при което не съществуват подобни неизползвани печалби от търговията.
В един идеален пазар, където работниците и фирмите имат неограничено време
и способности да сключват сделки, резултатът винаги би бил стабилен. Разбира
се, реалните пазари се различават от идеалния по множество важни характеристики. Въпреки това Гейл и Шапли откриват процеса на “отложено приемане”,
който е лесно разбираем и винаги води до стабилен резултат. Той определя как
агентите от едната страна на пазара (например работодателите) правят предложения на тези от другата страна, които ги приемат или отхвърлят съобразно
конкретни правила.
Емпиричната приложимост на тази теоретична рамка е разпозната от
Алвин Рот. В статия, публикувана през 1984 г., той открива, че пазарът за
новозавършили лекари в САЩ исторически претърпява серия неуспехи, но
централизираната клирингова къща подобрява ситуацията чрез прилагането
на процедура, която по същество е еквивалентна на тази с отложено приемане на Гейл и Шапли. В статията са изяснени задачите, решавани от пазарите, и е показано как концепцията за стабилност се превръща в организиращ принцип, който помага за разбирането на това защо понякога пазарите
работят добре, а друг път – не.
Впоследствие Рот и колегите му използват тази рамка заедно с емпирични
изследвания, контролирани лабораторни експерименти и компютърни симулации, за да проучат функционирането и на други пазари. Изследванията им не
само показват как работят тези пазари, но са полезни и за създаването на институции, които подобряват функционирането им, често прилагайки някаква версия
или разширение на процедурата на Гейл и Шапли. Това води до създаването на
нов клон на икономиката, известен като пазарен дизайн. Важно е да се отбележи, че в този контекст терминът “пазар” не предполага задължителното наличие
на ценова система. Всъщност паричните трансфери са изключени при голяма
част от най-важните приложения.
Наградените през 2012 г. изследвания използват както некооперативната (некоалиционна), така и кооперативната (коалиционна) теория на игрите.
Некооперативната теория е предмет на изследванията на нобеловите лауреати
Джон Харшани, Джон Наш и Райнхарт Зелтен (1994 г.) и Робърт Ауман и Томас
Шелинг (2005 г.). Отправна точка на анализа в нея е подробното описание на
даден стратегически проблем, пред който е изправен вземащият решения индивид. Обратното, кооперативната теория на игрите изследва въпроса за това как
групи (“коалиции”) от индивиди могат да задоволят интересите си, работейки
заедно - отправната точка на анализа тук е описанието на това, което може да
постигне всяка коалиция. Сред учените с най-голям принос за разработването на
тази теория е Лойд Шапли.
В много отношения кооперативният и некооперативният подход се допълват. Двете характеристики от ключово значение за пазарния дизайн са стабил-
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ността, която насърчава групите доброволно да участват на пазара, и съвместимостта със стимулите, която пречи на стратегическото му манипулиране. Понятието за стабилност произлиза от кооперативната теория на игрите, а съвместимостта със стимулите идва от теорията за икономическите механизми, част от
некооперативната теория на игрите, за която през 2007 г. Нобеловата награда
получават Леонид Хурвиц, Ерик Маскин и Роджър Майерсън.
Контролираните лабораторни експерименти често се използват в областта
на дизайна на пазарни институции. Върнън Смит печели наградата за 2002 г. за
изследванията си в областта на експерименталната икономика. Алвин Рот е друг
основен изследовател в тази сфера.
Съчетаването на теория на игрите, емпирични наблюдения и контролирани експерименти води до разработването на емпирични изследвания със
съществени практически приложения. Доказателствата, получени от реалното
използване на новосъздадени или преустроени институции, имат важен ефект
върху взаимодействието и обратната връзка - откриването на практически
проблем при прилагането може да задейства теоретична работа и провеждане
на нови експерименти, които в крайна сметка водят до промяна в дизайна на
пазарни институции. Въпреки че тези елементи оформят едно интегрирано цяло,
те ще бъдат разгледани поотделно, като се започне от някои основни теоретични концепции.

Първа теория: Стабилност
Гейл и Шапли (Gale and Shapley, 1962) изследват стабилните разпределения в контекста на специфичен модел, описан в следващата част. Първо
обаче ще бъде разгледана идеята за стабилността от по-общата гледна
точка на кооперативната теория на игрите.
Кооперативни игри с прехвърлими ползи
Тук ще бъдат представени някои основни дефиниции от кооперативната теория на игрите.1 Да разгледаме едно множество N = {1, 2, …, n} с n
индивиди (“играчи”), например търговци на пазара. Група индивиди, които
работят заедно, формират коалиция. Всяка игра с коалиционна форма и
прехвърлими ползи определя “стойността” v(S) за всяка коалиция S N.
Стойността е икономическият излишък (сума пари), която коалицията S може
да генерира, използвайки собствените си ресурси. Ако се формира коалиция
S, членовете й могат да поделят излишъка v(S) по какъвто начин желаят, а
ползата за всеки член е равна на неговия дял от излишъка. Това е прехвърлима полза. Функцията v се нарича характерна функция. Две специфични
коалиции са: {i}, съставена от само един член и iN, както и общата коалиция
N, в която участие взимат всички играчи.
1

Формалният апарат на кооперативната теория на игрите е въведен с класическото изследване
на Фон Нойман и Моргенщерн (Von Neumann and Morgenstern, 1944).
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Кооперативната теория на игрите изучава стимулите на индивидите за
формиране на коалиции, при положение, че всякакви потенциални конфликти
на интереси в рамките на една коалиция могат да бъдат уреждани с обвързващи споразумения. Подобни споразумения принуждават членовете на коалицията да предприемат действия, максимизиращи излишъка за коалицията,
и именно този максимизиран излишък е нейната стойност. Трудности възникват обаче, когато излишъкът зависи и от действия на лица, които не членуват
в коалицията. Тогава стойността на коалицията може да бъде определена по
последователен начин, ако се приеме, че нечленуващите в нея играчи ще се
опитват да максимизират собствената си печалба (Huang and Sjöström, 2003,
Kóczy, 2007).
При игри с прехвърлими ползи се приема, че играчите могат свободно
да прехвърлят ползите помежду си, правейки странични плащания. В определени области обаче тези плащания са ограничени и ползите не са (перфектно) прехвърлими. Например в Националната програма за съчетаване на
стажовете (NRMP), разгледана по-нататък, заплатите са фиксирани преди
отварянето на пазара (Roth, 1984a). В други случаи като даряването на човешки органи страничните плащания се смятат за “несъвместими” (Roth,
2007). Кооперативната теория на игрите може да се приложи и в тези случаи,
тъй като теорията на игрите с непрехвърлима полезност е добре развита.
Стабилност и ядро
Нека xi e печалбата на индивида i, а x = (x1; x2;…;xn) е векторът на
печалба. Ако членовете на дадена коалиция S могат да използват собствените си ресурси, за да подобрят положението си, тогава може да се каже, че
тя се подобрява спрямо х или блокира х. Когато ползите са прехвърлими,
коалицията S може да се подобри спрямо х, ако:
(1)
И наистина, ако неравенство (1) е вярно, S може да произведе излишък
v(S) и след това да го разпредели така, че всички членове изрично да подобрят положението си, като по този начин те остават под вектора на печалба х.
Тогава разпределението на х е нестабилно.
Дадено разпределение е стабилно, когато не може да бъде подобрено
от никоя коалиция.2 Така при прехвърлими ползи векторът на печалбата х е
стабилен, ако:

2

Стабилността има различни дефиниции в литературата. Тук тя се разглежда само като стабилност спрямо всяко възможно коалиционно отклонение.
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за всяка коалиция S N. Наборът от всички стабилни вектори на печалба се
нарича ядро.
Въпреки че въведохме понятието “стабилност” в контекста на игрите с
прехвърлими ползи, дефиницията се пренася по недвусмислен начин и при
игрите с непрехвърлими ползи. По принцип разпределението е стабилно, ако
никоя коалиция не може да подобри положението си над неговите стойности.
Или никоя коалиция, използвайки собствените си ресурси, не може да стигне
до резултат, който е предпочитан от всичките й членове.3
Идеята за стабилност в кооперативната теория на игрите отговаря на
идеята за равновесието на Наш в некооперативната теория на игрите. В последната равновесието на Наш е положение, от което никой индивид не може да се
отклони и не може да подобри състоянието си. В кооперативната теория стабилното разпределение е положение, от което никоя коалиция не може да се отклони и да подобри положението на членовете си. От икономическа гледна точка
стабилността формализира един важен аспект на идеализираните пазари без
търкания. Ако индивидите разполагат с неограничено време и възможности да
сключват сделки едни с други, резултатът трябва да е стабилен, защото в противен случай ще има стимули да се формира коалиция, която да подобри положението на членовете си. Тази основна идея произлиза от изследването на
Еджуърт (Edgeworth, 1881) и се подразбира в анализа на стабилния набор от
решения на фон Нойман и Моргенщерн (von Neumann and Morgenstern, 1944). Д.
Б. Джили (Gillies,1953a, b; 1959) и Шапли (Shapley,1953c; 1955) са първите, които
изрично разглеждат ядрото като независимо решение. Лабораторните експерименти, в които субектите трябва да стигнат до съгласие без формализиран процес за отправяне и приемане на предложения, доказват хипотезата, че крайното
споразумение ще е част от ядрото (Berl, McKelvey, Ordeshook and Winer, 1976).
Следващият пример показва как се идентифицират стабилните разпределения, както и че ядрото (т.е. наборът от стабилни разпределения) е
нещо доста голямо.
Пример 1
Партньорство, състоящо се от старши партньор (Мери) и двама младши партньори (Питър и Пол) генерира доход от 135 единици. Ако Мери напусне съдружието,
тя може да печели сама 50: v({Мери}) = 50. Всеки от младшите съдружници би могъл
да печели сам 10: v({Питър}) = v({Пол}) = 10. Мери заедно с един от двамата младши
3

При игрите с непрехвърлима полезност може да съществува разлика между слабо и силно
подобрение. Според най-разпространената дефиниция коалицията може да подобри
състоянието си по отношение на разпределението, ако всичките й членове изрично подобряват
положението си. Резултатите, получени от Рот и Постълуайт (Roth and Postlewaite, 1977) обаче
предполагат, че понякога е по-добре да се използва по-разширено изискване: коалицията може
да подобри състоянието си по отношение на разпределението, ако някои от членовете й изрично
са по-добре и никой от тях не е изрично по-зле. Ако подобрението се определи в този по-широк
смисъл, за някои членове може да е безразлично дали участват в коалицията, но все пак се
предполага, че това е така.
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партньори могат да печелят 90 - v({Мери, Питър}) = v({Мери, Пол}) = 90. Двамата
младши съдружници могат да печелят съвместно 25 - v({Питър, Пол}) = 25. Общата
коалиция има стойност от 135 и ползите са прехвърлими, така че членовете могат да
поделят 135 по какъвто начин искат. Каква е максималната и минималната печалба на
Мери при стабилно разпределение? Тя трябва да вземе най-малко 50, а всеки младши съдружник – най-малко 10, за да имат стимул да участват. Така стабилността
изисква
xМери ≥ 50; xПитър ≥10; xПол ≥ 10.
Трябва да се имат предвид и коалициите с по двама играчи: двамата младши
партньори могат да подобрят разпределението си, ако заедно получават над 25,
докато коалиция на Мери с единия от тях ще подобри разпределението, ако взима над
90. Тогава стабилността изисква:
(2) xПитър + xПол ≥ 25; xМери + xПитър ≥ 90; xМери + xПол ≥ 90.
Тези неравенства, заедно с бюджетното ограничение на партньорството xМери +
xПитър + xПол = 135, означават, че минималният доход на Мери е 50, а максималният - 110.4

Винаги ли съществуват стабилни разпределения?
Пример 1 показва, че ядрото може да е много голямо. В други случаи е
възможно ситуацията да е обратната и ядрото да е дори празно. За да демонстрираме това, нека приемем, че Пример 1 е променен така, че излишъкът,
генериран от голямата коалиция, е само 101. Това налага бюджетно ограничение xМери + xПитър + xПол = 101. Но ако добавим и трите неравенства (2), които
също трябва да бъдат изпълнени, получаваме, че стабилността изисква
2*(xМери + xПитър + xПол) ≥ 205. Така излишъкът от 101 е твърде малък, за да
позволява стабилно разпределение. По принцип, ако излишъкът не е достатъчен, може да е невъзможно той да бъде разпределен по стабилен начин.
Бондарева (Bondareva, 1963) и Шапли (1967) поотделно извеждат точна формула за това колко излишък трябва да е наличен, за да не бъде празно ядрото
при игрите с прехвърлими ползи. Техните резултати са пригодени и за игри без
прехвърлими ползи от Скарф (Scarf, 1967) и Билера (Billera, 1970). Шапли
(1971) доказва, че ядрото никога не е празно, ако играта е конвексна (т.е. когато
стойността на граничния принос на всеки играч в коалицията нараства, когато
към нея се присъединяват нови членове).5
Ядро и конкурентно равновесие
Еджуърт (Edgeworth,1881) е първият, който твърди, че ако някои търговци не са задоволени от това, което са получили на пазара, те могат да
предоговарят, т.е. да се оттеглят от него и да търгуват помежду си (като не е
задължително това да става по пазарни цени). Кривата на договорите е набо4

Най-важното еднозначно решение в кооперативната теория на игрите е стойността на Шапли
(Shapley, 1953a). За Мери тя е 80 - средата на интервала 50-110, и е “най-разумният компромис”.
5
Пример 1 е пример за конвексна игра.
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рът резултати, които не могат да бъдат дестабилизирани при предоговаряне.
Както отбелязва Шубик (Shubik, 1959), кривата на договорите на Еджуърт
съответства на ядрото в икономиката. Еджуърт предполага, че в пазари с
достатъчен брой търговци тази крива ще е приблизително равна на конкурентното равновесие и доказва своята хипотеза за казус с две стоки и два
типа търговци. Дебрю и Скарф (Debreu and Scarf, 1963) доказват хипотезата
на Еджуърт при по-обобщени допускания: ако икономиката е изградена така,
че броят на всички видове търговци стане достатъчно голям, ядрото ще е
приблизително равно на набора от конкурентни предимства (вж. също Shubik,
1959). По този начин, без да се налага да се прецизират правилата, според
които работи търговията, ядрото дава ключова теоретична обосновка на конкурентното равновесие.
Има обаче редица ситуации, които съществено се различават от перфектната конкуренция. Примерите в това отношение са свързани с проблеми
на колективния избор (като избора на нивото на осигуряване на определено
публично благо), както и със съчетаването в рамките на пазарите, което ще
бъде описано по-нататък. Некооперативният подход към такива проблеми
включва детайлното анализиране на институциите и прилагането на решение
от типа на равновесието на Наш. Кооперативният подход от своя страна може да прави предвиждания независимо от фините детайли на институциите.
По-конкретно, ако агентите имат неограничени възможности за договаряне,
крайният резултат трябва да бъде стабилен, защото всеки нестабилен резултат ще бъде отхвърлен от някоя коалиция, която може да подобри състоянието си при неговото наличие. Сега ще бъде описано как Шапли и колегите му прилагат тази идея при разнообразни модели за съчетаване на пазарни агенти.

Втора теория: Съчетаване в рамките на пазара
В множество пазари стоките са частни, но същевременно са неделими
и хетерогенни, а традиционното допускане за перфектна конкуренция не
може да бъде спазено. Важни примери са пазарите на квалифицирана работна ръка. Тъй като никъде няма двама работници с абсолютно еднаква квалификация, пазарът за всеки отделен пакет услуги може да е доста тънък. В
такива пазари участниците трябва да бъдат съчетавани по подходящ начин,
за да могат да търгуват помежду си.
Двустранно съчетаване
Да разгледаме един пазар с два отделни набора агенти – например
купувачи и продавачи, или работници и фирми, или ученици и училища, които
трябва да бъдат съчетани едни с други, за да осъществят сделка. Гейл и
Шапли (1962) изучават подобни пазари с двустранно съчетаване. Те изключват страничните плащания – заплатите (или другите характеристики за
съчетаване) не са обект на преговори.
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●Стабилно съчетаване
Нека едната страна на пазара се състои от студенти по медицина, а
другата – от болнични отделения. Всяко отделение се нуждае от един
стажант, а всеки студент иска едно стажантско място. В този случай съчетаването представлява разпределението на стажантските места сред кандидатите. Разбира се, студентите имат предпочитания за определени отделения,
които от своя страна имат предпочитания при избора на студенти. За удобство нека допуснем, че предпочитанията са твърди (т.е. няма равенства).
Приема се също, че съчетаването не е допустимо за даден агент, когато е полошо от това да остане без стажантско място.
По принцип съчетаването е стабилно, когато никоя коалиция не може
да го подобри. В този конкретен модел стабилното съчетаване трябва да
удовлетвори следните две условия: първо, никой от агентите не приема
съчетаването за недопустимо; второ, никоя двойка студент-отделение няма
да предпочете да бъде съчетана пред това да остане със сегашния си партньор. Първото условие е условие за индивидуална рационалност, а второто –
за стабилност по двойки. Условията предполагат, че нито дадена единична
коалиция, нито някоя двойка отделение-студент може да подобри съчетаването. (Това са единствените условия, които трябва да се вземат предвид в
този модел.)6
●Алгоритъмът Гейл-Шапли
Гейл и Шапли (1962) създават алгоритъм с отложено приемане за
намирането на стабилно съчетаване. Агентите от едната страна на пазара,
например болничните отделения, правят предложения на тези от другата
страна – студентите по медицина. Всеки студент преглежда офертите, които
получава, задържа тази, която предпочита (ако тя е приемлива), и отхвърля
останалите. Много важен аспект на алгоритъма е, че привлекателните оферти не се приемат веднага, а се задържат – “отложено приемане”. Всяко
отделение, чиято оферта е отхвърлена, може да направи ново предложение
на различен студент. Процесът продължава, докато всички отделения спрат
да отправят повече оферти, като в същото време всички студенти приемат
предложенията, които са задържали.
В този процес всяко отделение започва с предложение към най-предпочитания студент, т.е. към този, когото най-много иска за стажант. Ако офертата се отхвърли, то отправя нова към поставения под номер две студент и т.н.
По този начин по време на действието на алгоритъма очакванията на отделението намаляват, защото то прави оферти на все по-ниско поставени в
списъка на предпочитанията си студенти (като, разбира се, не се предлага на
6

Гейл и Шапли (1962) определят, че стабилно съчетаване по двойки съществува тогава, когато
никоя коалиция, състояща се от един агент от всяка страна на пазара, не може да е по-добра
(т.е. стабилност по двойки). От гледна точка на специфичната структура на модела им това е
равнозначно на намиране на съчетаване в ядрото.
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неприемливи кандидати). Обратното, понеже студентите винаги задържат
най-желаната оферта, която са получили, и тъй като предложенията не могат
да бъдат оттегляни, тяхната задоволеност расте постоянно по време на
действието на алгоритъма. Когато намалените очаквания на отделенията
съвпаднат с увеличилите се стремежи на студентите, алгоритъмът спира да
работи.
Пример 2
Четирима студенти по медицина кандидатстват за стажове в четири болнични
отделения – хирургия (S), онкология (О), дерматология (D) и педиатрия (P). Приема
се, че всички възможни съчетавания са допустими (т.е. са по-добри от това някой да
остане несъчетаван). Студентите имат следните предпочитания по отношение на стажовете:
1: S > O > D > P
2: S > D > O > P
3: S > O > P > D
4: D > P > O > S
Така хирургията е най-предпочитаният стаж, поставена на първо място от
трима от студентите. Всяко отделение има нужда от по един стажант. Те от своя
страна имат следните предпочитания по отношение на студентите:
S: 4 > 3 > 2 > 1
O: 4 > 1 > 3 > 2
D: 1 > 2 > 4 > 3
P: 2 > 1 > 4 > 3
Стажовете се разпределят с помощта на алгоритъма на Гейл-Шапли, като
отделенията оправят оферти на студентите. Всяко отделение прави своето първо
предложение на най-предпочитания кандидат – студент 1 получава такова от D,
студент 2 – от Р, а студент 4 – от S и О. Студент 4 предпочита О пред S, така че
задържа предложението на О и отхвърля това на S. На втория етап S предлага стаж
на студент 3. Сега всеки от студентите има стаж и алгоритъмът спира. Разпределението е следното:
1 → D; 2 → P; 3 → S; 4 → O

Гейл и Шапли (1962) доказват, че алгоритъмът с отложено приемане е
стабилен, т.е. винаги има за резултат стабилно съчетаване. За да се разбере
това, трябва да се обърне внимание, че в Пример 2 алгоритъмът разпределя
студент 2 в най-малко предпочитаното от него отделение – Р, което е
единственото, което му отправя оферта. В отделения D, S и О са разпределени студенти, които те предпочитат пред студент 2 – в противен случай,
биха предложили стаж на студент 2, преди да офертират назначените в тях
стажанти. Така, дори и отделенията да имаха възможност да заменят назначените си стажанти със студент 2, те не биха пожелали да го направят. По
същата логика всяко отделение, което даден студент предпочита повече от
това, в което е назначен, няма да избере него пред назначения си стажант,
така че съчетаването е стабилно по двойки. Индивидуалната рационалност в
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Пример 2 е съвсем тривиална, тъй като няма неприемливи съчетавания, но и
по принцип положението би било същото, защото студентите биха отхвърлили всички неприемливи предложения, а отделенията не биха отправяли
оферти на неприемливи кандидати. Случаят, когато всяко отделение се
нуждае от един стажант, отговаря на “модела на брака” на Гейл и Шапли.
Случаят, когато отделенията може да искат повече от един стажант,
пък е техният “модел на прием в колеж”. Гейл и Шапли (1962) показват как
резултатите за модела на брака могат да се използват и в модела за прием в
колеж. По-специално те показват, че една версия на алгоритъма с отложено
приемане създава стабилно съчетаване, дори и ако отделенията искат да
наемат повече от един стажант.7
Алгоритъмът дава живо доказателство за този проблем при двустранното съчетаване – тъй като винаги прекратява действието си при положение
на стабилно съчетаване, то такова съществува. Всъщност обикновено е
налице повече от едно стабилно съчетаване. Гейл и Шапли (1962) доказват,
че интересите са поляризирани, защото различните стабилни резултати
благоприятстват едната или другата страна на пазара,8 което предизвиква
един доста деликатен въпрос – в чия полза работи алгоритъмът?
●Кой печели най-много?
В Пример 2 крайното разпределение благоприятства болничните отделения повече, отколкото студентите.9 По принцип версията на алгоритъма с
оферти от работодателя, когато той предлага съчетаването (както е в Пример
2), създава оптимално от негова гледна точка такова – всички работодатели
получават най-доброто възможно стабилно съчетаване, но за всички кандидати то е най-лошото. Симетричната версия на алгоритъма с оферти от
кандидатите пък води до стабилно от тяхна гледна точка съчетаване (за
което всички кандидати са съгласни, че е най-добро, но всички работодатели
смятат за най-лошо). Това показва как интересите на кандидатите се противопоставят на тези на работодателите, както и как могат да бъдат създавани
стабилни институции за систематично облагодетелстване на едната страна
на пазара.
Пример 3
Предпочитанията са същите като в Пример 2, но сега студентите имат инициативата да отправят оферти. Студенти 1, 2 и 3 започват с предложения към S, а
7

В модела за прием в колеж Гейл и Шапли (1962) не уточняват специално предпочитанията на
работодателите. Това е направено в по-късни изследвания (вж. Roth, 1985).
8
Тази идея следва от по-общия факт, че наборът от стабилни съчетавания е с математическата
структура на решетка (Knuth, 1976).
9
Отдели P, D и О получават най-желания стажант, а S - класиралия се втори. Единственият
студент, назначен в отдела който предпочита, е 3. Студенти 1 и 4 са разпределени в отделите,
които те поставят на трето място, а студент 2 - в отдела, който смята за най-лошия възможен
избор.
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студент 4 – към D. Понеже S предпочита студент 3, то отхвърля предложенията на
студенти 1 и 2. Във втория етап 1 предлага на О, а 2 – на D. Тъй като D предпочита 2
пред 4, то отхвърля офертата на 4. В третия етап 4 офертира Р. Сега всяко отделение
има стажант и алгоритъмът спира действието си. Крайното разпределение е:
1 → O; 2 → D; 3 → S; 4 → P
Може да се провери дали студентите изрично предпочитат подобно разпределние пред това от Пример 2, освен за студент 3, който е назначен в S и в двата
случая. Отделенията определено са в по-лошо положение, отколкото в Пример 2,
освен S, което получава студент 3 и в двата случая.

Един “социален плановик” би могъл да отхвърли и двете версии на стабилно съчетаване в полза на такава, която да задоволи някакъв критерий за
справедливост или някаква версия на правилото на мнозинството (Gärdenfors,
1975). На практика обаче обикновено дизайнът на алгоритъма облагодетелства
кандидатите. От гледна точка на приема в колежи Гейл и Шапли (1962) подкрепят оптималността за кандидатите, основавайки се на тезата, че колежите
съществуват заради студентите, а не обратното.
●Съвместимост със стимулите
Може ли алгоритъмът Гейл-Шапли да помогне на участниците да намират стабилно съчетаване в реално съществуващи пазари? Отговорът на този
въпрос изисква анализ от гледна точка на некооперативната теория на игрите, т.е. подробен анализ на правилата, които управляват процеса на съчетаването и стимулите за стратегическо поведение.
Алгоритъмът на отложено приемане беше обяснен като децентрализиран процес, включващ кандидатстване, оферти, отхвърляне и приемане.
Всъщност обаче той се управлява от клирингова къща по централизиран
начин. Всеки кандидат подава реда на предпочитанията си, т.е. собственото
си подреждане на работодателите от най-силно до най-слабо предпочитани.
Работодателите също подават предпочитанията си относно кандидатите. На
тази база клиринговата къща преминава през етапите на алгоритъма. На
езика на теорията на икономическите институции клиринговата къща задейства механизъм на разкриване, един вид виртуален пазар, на който не се
проявяват проблемите на някои реални пазари (вкл. описаните по-нататък
разнищване и задръстване). Механизмът на разкриването предизвиква игра с
едновременни ходове, в която всички участници подават реда на предпочитанията си, като са напълно запознати с начина, по който алгоритъмът
съчетава набора от подадените редове в определено разпределение. Тази
игра с едновременни ходове може да бъде изследвана с помощта на теорията на некооперативните игри.
Всеки механизъм на разкриване е съвместим със стимулите (като
преобладаваща стратегия), ако откровеността е преобладаваща стратегия.
По този начин участниците винаги смятат за оптимално да подадат истинските си редове на предпочитания. Алгоритъмът с предложение от работо-
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дателя, разглеждан като механизъм на разкриване, е съвместим със стимулите на работодателите – никой работодател или група работодатели не
може да спечели от грешното представяне на предпочитанията си (Dubins
and Freedman, 1981; Roth, 1982a).10
Механизмът обаче не е съвместим със стимулите на кандидатите. За
да разберем това, ще разгледаме алгоритъма с предложение от работодателите в Пример 2. Нека всички участници са откровени освен студент 4,
подаващ D > P > S > O, което обаче е манипулация или стратегическа лъжа
относно истинските му предпочитания - D > P > O > S. Крайното разпределение ще е това от алгоритъма с предлагане от кандидатите, така че манипулацията на студент 4 го поставя в изрично по-добро положение.11 Това
потвърждава, че откровеността не е преобладаваща стратегия за кандидатите. И наистина Рот (1982a) доказва, че не съществува механизъм за
стабилно съчетаване, при който откровеността относно предпочитанията е
преобладаваща стратегия за всички кандидати. Важно е да се отбележи
обаче, че въпреки манипулацията от страна на студент 4 крайното разпределение е стабилно при истинските предпочитания. Освен това то е недоминиран равновесен по Наш резултат, което показва един основен факт относно
алгоритъма Гейл-Шапли, доказан от Рот (1984b) - всички недоминирани
равновесни по Наш резултати от игра с манипулация на предпочитанията са
стабилни при истински предпочитания.12
Полезността на резултата на Рот (1984b) е ограничена от факта, че за
кандидатите може да е трудно да идентифицират най-добрите за тях отговори, което е задължително изискване по дефиницията за равновесие на
Наш. Например, ако студент 4 знае, че останалите студенти са откровени,
но не е наясно какви са истинските им предпочитания, тогава той не би
могъл да предвиди събитията, описани в Бележка 11, и затова не може да е
сигурен, че тази конкретна манипулация е печеливша. Този извод предполага, че в големи и разнообразни пазари, където участниците имат много
ограничена информация за предпочитанията на другите, възможностите за
10

По-точно никоя коалиция от работодатели не може да се подобри в по-тесния смисъл – всеки член
да е изрично по-добре (за описание на надеждността на този резултат вж. Roth and Sotomayor, 1990,
част 4).
11
Нека разгледаме как ще се промени Пример 2, ако предпочитанията на студент 2 са D > P > S > O.
Тогава, когато студент 4 получи покани едновременно от O и S, той отказва на О. Във втория
кръг О ще направи предложение на студент 1, който има оферта от D, но предпочита О и поради
това отказва на D. В трети кръг D оправя предложение на студент 2, който е получил такова от Р,
но предпочита D и поради това отказва на Р. В четвърти кръг Р предлага на студент 1, който има
оферта от О и отказва на Р. В пети кръг Р прави предложение на студент 4, който има оферта от
S и сега отказва на S. В шести кръг S отправя оферта на студент 3. Тук алгоритъмът прекъсва –
крайното разпределение е 1 → О; 2 → D; 3 → S; 4 → P.
12
Ако се приеме, че коалициите заедно могат да манипулират отчетите си, вниманието може да
се ограничи върху недоминирани равновесия на Наш, които са стабилно доказателство (Ma,
1995). Резултатът на Рот (1984b) е валиден и при това положение.
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стратегически манипулации са доста малки. Рот и Ротблум (Roth and Rothblum,
1999) доказват, че когато информацията на кандидата е достатъчно незначителна, той не може да спечели с подаването на поредност на предпочитания, която разменя местата на двама работодатели в истинските му
предпочитания. За него обаче би могло да е изгодно да се преструва, че
някои допустими работодатели са недопустими.
Рот и Перансън (Roth and Peranson, 1999) използват компютърни
симулации с произволно генерирани данни, както и с данни от NRMP, за да
изследват ползите от стратегическите манипулации в алгоритъм с отложено
приемане. Получените резултати предполагат, че при големи пазари много
малко агенти от която и да е от участващите в тях страни могат да имат полза
от манипулирането на алгоритъма. По-късни изследвания изясняват как точно
ползите от стратегически манипулации изчезват при големите пазари (Immorlica
and Mahdian, 2005, Kojima and Pathak, 2009).
Подобен е и въпросът дали, ако участниците имат непълна информация, съществува равновесие на Бейс-Наш (като откровеността не е задължителна), при което резултатът винаги да е стабилен за истинските предпочитания. Рот (1989) доказва, че това не може да е вярно за никой механизъм, при положение, че и двете страни на пазара се държат стратегически.13
Механизмът с отложено приемане с предложение от кандидата обаче е
съвместим със стимулите за кандидатите, така че ако работодателите не се
държат стратегически, откровеността е равновесие на Бейс-Наш, което има
за резултат стабилно съчетаване.14 Дори и двете страни на пазара да имат
стратегическо поведение, липсата на съвместимост на стимулите оказва помалко влияние в големи пазари, където, както откриват Рот и Перансън (1999),
потенциалните ползи от стратегически манипулации са ограничени. При определени условия откровеността и на двете страни е приблизително равновесие
за механизъм с отложено приемане с предложение от кандидата в достатъчно
голям пазар (Kojima and Pathak, 2009).
●Регулиране на цените и заплатите
Шапли и Шубик (Shapley and Shubik, 1971) разглеждат версия на модела Гейл-Шапли с прехвърлими ползи, наречена игра на прехвърлянето. Когато работодателите са съчетавани с работници, прехвърлимите ползи означават, че специфичните за съчетаването заплати ендогенно се приспособяват,
за да се изчисти пазарът. Шапли и Шубик (1971) доказват, че ядрото при игра
13

Този негативен резултат важи при всички механизми, а не само при тези на разкриване.
Доказателството на Рот (1989) обаче почива върху принципа на разкриването, според който без
загуба на обобощеност анализът може да бъде ограничен до механизми на разкриване, съвместими със стимулите.
14
Механизмът на разкриване, който намира оптималното за кандидатстващия стабилно съчетаване, е (доминантна стратегия) съвместим със стимулите на кандидатите в “модела за прием в
колеж”, при който работодателят наема повече от един човек (Roth, 1985a).
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на прехвърлянето не е празно, както и че конкуренцията за съчетаване налага строги граници на набора от разпределения в ядрото. При прехвърлими
ползи всяко разпределение в ядрото трябва да включва съчетаване, което
максимизира общия излишък. Това съчетаване е уникално по произход. По
принцип обаче заплатите не се определят по еднакъв начин, като така се създава поляризация на интересите, подобна на модела Гейл-Шапли. Съществуват оптимални за работодателите и за работниците стабилни разпределения и те се характеризират съответно с най-ниските и най-високите възможни
изчистващи пазара заплати. Ядрото на играта на прехвърляне включва идеята за свободна конкуренция, която напомня на традиционния конкурентен
анализ. Всъщност в този модел има точно съответствие между ядро и конкурентно равновесие.
Шапли и Шубик (1971) не създават алгоритъм за постигането на стабилно разпределение при прехвърлими ползи, но Крофърд и Кноер (Crawford
and Knoer, 1981) доказват, че един обобщен алгоритъм Гейл-Шапли може да
изпълни тази задача (вж. също Demange, Gale and Sotomayor, 1986). Във
версията с предложения от работодателя всеки стартира с оферта за ниска
заплата към предпочитания от него кандидат. Всеки кандидат, който получи
повече от едно предложение, задържа най-предпочитаното и отхвърля останалите. Работодателите, чиито оферти са отхвърлени, продължават да правят предложения, като или предлагат по-висока заплата на същия кандидат,
или се насочват към друг. Процесът винаги води до стабилно разпределение,
оптимално за работодателя. Келсо и Крофърд (Kelso and Crawford, 1982) и
Рот (1984c; 1985b) обобщават още повече тези резултати. Първите двама
автори въвеждат допускането, че работодателите, които имат предпочитания
към набор от работници, ги разглеждат като заменяеми. При това допускане
алгоритъм с отложено приемане с предлагане от работодателя също води до
стабилно разпределение, оптимално за работодателя, а версията с предложение от кандидата - до стабилно разпределение, оптимално за кандидата
(Kelso and Crawford, 1982; Roth, 1984c).15
При наличието на странични плащания алгоритъмът с отложено приемане може да се разглежда като симултанен английски търг с много обекти,
при който никой от тях не е продаден, преди да свърши наддаването за
всички обекти. Тъй като обектите за продажба са заменяеми, процесът
предизвиква разпределение в ядрото, оптимално за наддаващия. Рот и
Сотомайор (Roth and Sotomayor, 1990, Part III) разглеждат връзката между
съчетаването и търговете, а Хатфийлд и Милгром задълбочават тези
15

Ако работодателите искат да наемат повече от един работник, алгоритъмът с предложение от
работодателя им дава възможност да правят повече от една оферта на всеки етап. За да се
разбере защо заменяемостта е необходимо условие за функционирането на този алгоритъм,
трябва да се отбележи, че това допускане гарантира, че ако едно предложение е отхвърлено от
даден работник, работодателят няма да пожелае да оттегли предходните си оферти към други
работници.
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изследвания (Hatfield and Milgrom, 2005). Вариан (Varian, 2007) и Еделман,
Островски и Шварц (Edelman, Ostrovsky and Schwarz, 2007) доказват, че
играта на прехвърлянето е естествена рамка за анализ на търгове, използвани от търсачките в интернет за продажба на рекламно място.
Едностранно съчетаване
Шапли и Скарф (Shapley and Scarf, 1974) изследват едностранен пазар, в който набор от търговци разменят неделими стоки (например парцели
земя) без възможност за странични плащания. Всеки агент първоначално
притежава една стока. По-късно Абдулкадирооглу и Сьонмец (Abdulkadiroоğlu
and Sönmez, 1999) обобщават модела, позволявайки в началото някои агенти
да не притежават нито една стока, а някои стоки да нямат собственик.
Шапли и Скарф (1974) доказват, че алгоритъмът на най-добър търговски цикъл, посветен на Дейвид Гейл, винаги води до стабилно разпределение. Алгоритъмът работи по следния начин: При първото наддаване
всеки агент показва най-предпочитаната от него стока. Това може да бъде
описано чрез графика със стрелки, които показват кой агент чия стока предпочита. В тази графика трябва да съществува поне един цикъл, т.е. набор
от агенти, които могат да придобият предпочитаните от тях стоки чрез
взаимна размяна. Когато размените се осъществят, съответните агенти и
стоки се отстраняват от пазара. Процесът се повтаря с оставащите агенти и
стоки, докато не се разпределят всички стоки. Алгоритъмът е описан в
следващия пример.
Пример 4
Има четирима агенти - 1, 2, 3, и 4, и четири стоки - A, B, C, и D. Агентите имат
следните предпочитания:
1: A > B > C > D
2: B > A > D > C
3: A > B > D > C
4: D > C > A > B.
На фиг. 1 със стрелки са показани съответните предпочитания при две алтернативни начални структури на собственост. В лявата част началното разпределение
(наддаване) е DCBA, т.е. агент 1 притежава стока D, агент 2 - стока C, и т.н. В първи
етап агент 1 показва, че предпочитаната от него стока е притежание на агент 4, а 4 че предпочитаната от него стока принадлежи на 1. Така агенти 1 и 4 образуват цикъл.
Те разменят стоките си и са отстранени заедно със стоки D и A. Сега остават агенти 2
и 3 със стоки C и B. Във втория етап и 2, и 3 показват, че предпочитат стоката на 3 от
двете оставащи. Така процесът приключва при крайно разпределение ACBD, което е
стабилно – никое съдружие от търговци не може да преразпредели началните си
притежания така, че положението на всички да се подобри. Дясната част на фигурата
показва, че ако началното разпределение беше ABCD, нямаше да се осъществи търговия.
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Фигура 1
Алгоритъм на най-добър търговски цикъл при различни
структури на собственост
Първоначално
разпределение 1: DCBA

Първоначално
разпределение 2: АBСD

първи етап

втори етап

Рот и Постълуайт (Roth and Postlewaite, 1977) доказват, че ако предпочитанията за стоките са изрични и ако изричността се дефинира в смисъла на
слабите подобрения (вж. Бележка 3), за всяко начално наддаване съществува
уникално стабилно разпределение. Например, ако началната структура на собственост в Пример 4 е DCBA, коалицията, състояща се от агенти 1 и 4, може да
придобие предпочитаните си стоки чрез проста взаимна размяна. Оттук всеки
стабилен резултат би трябвало да даде А на 1 и D на 4. Стока С не може да
бъде взета от агент 3, защото той може да откаже да търгува. Така че уникалното стабилно разпределение е ACBD. Обратното, при начална структура на
собственост ABCD, агенти 1, 2 и 4 ще блокират всеки резултат, при който те не
притежават предпочитаните се стоки (които вече са тяхна собственост), така че
ABCD е единственото стабилно разпределение.
Механизмът на разкриване, който избира уникално стабилно разпределение, съчетан с алгоритъма на най-добър търговски цикъл при подадени редове на предпочитания и зададена структура на собственост, е преобладаващо
стратегически съвместим със стимулите за всички участници (Roth, 1982b).
Всъщност това е единственият механизъм на разкриване, който е ефективен по
Парето, индивидуално рационален и съвместим със стимулите (Ma, 1994). Някои
важни реално съществуващи проблеми на разпределението са формализирани
чрез модела на Шапли и Скарф (1974). Подобен е проблемът за разпределението на човешки органи, който ще бъде разгледан по-нататък. Друг такъв
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проблем е разпределението на местата в държавните училища. При него не
съществува начална система на собственост, въпреки че някои ученици може да
имат определени предимства в дадени училища. Абдулкадирооглу и Сьонмец
(2003) адаптират най-добрия търговски цикъл към проблема за избор на училище, но съществува и друг подход – предпочитанията на училищата относно
учениците да се включат чрез алгоритма Гейл-Шапли, което също ще бъде
разгледано.

Доказателства: Пазарът на лекари
Изследванията на стабилните разпределения и стабилните алгоритми
са важни теоретични приноси през 60-те и 70-те години на ХХ век, но едва в
началото на 80-те години е открито практическото им значение. Основният
принос е изследването на Рот от 1984 г. (Roth, 1984a), което разглежда пазара на току-що завършили лекари в САЩ и доказва убедително, че един
стабилен алгоритъм е подобрил неговото функциониране. За Рот този труд
отваря вратата към участие в истински дизайн на пазарни институции, което
той започва да прави през 90-те години. Рот провежда също и емпирични
изследвания на други здравни пазари, отчитайки и анализирайки как някои
региони във Великобритания прилагат различни алгоритми (Roth, 1991a).
Това още повече затвърждава мястото на стабилните алгоритми. Общите
доказателства, представени от Рот, са основополагащи.
Централизираните механизми за съчетаване като този на пазара на завършили лекари в САЩ имат ясно определени “правила на играта”, известни и на
участниците, и на икономистите, които го изучават. Познаването на правилата
позволява да бъдат тествани предвиждания от теорията на игрите както на
терен, така и чрез лабораторни експерименти. Освен това правилата могат да
бъдат променени, за да се подобри функционирането на пазара (вж. по-нататък).
Ето защо тези видове механизми на съчетаване са проучени основно и вече са
напълно разбираеми. Обект на редица изследвания са и други пазари с ясно
установени правила, като основен пример са търговете. Всъщност, както вече
беше споменато, теориите на съчетаването и на търговете са тясно свързани.
Тази част започва с описание на пазара за лекари в САЩ, след което се
проследява регионалният пазар на лекари във Великобритания. Разгледана е
и важността на доказателствата относно функционирането на алгоритмите за
съчетаване, получени чрез лабораторни експерименти.
Пазарът на новозавършили лекари в САЩ
Рот (1984a) изучава еволюцията на този пазара Студентите от медицинските университети в САЩ обикновено започват работа като специализанти
(стажанти) в болници, където са съществена част от работната сила. В началото
на ХХ век пазарът на лекари е доста децентрализиран. През 40-те години конкуренцията за студенти по медицина кара болниците да предлагат специализации
все по-лесно, в някои случаи дори две години преди завършване на образо-
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ванието. Това т.нар. разнищване (unraveling) има множество негативни последици. Съчетаването се случва, преди студентите да успеят да покажат колко
квалифицирани могат да станат и дори преди да знаят с какъв вид медицина
искат да се занимават. Пазарът страда и от задръстване (congestion) – когато
дадена оферта бъде отхвърлена, вече е късно за отправяне на нова. Задръстеният пазар не може да се изчисти, защото не е възможно да има достатъчен
брой предложения, за да се осигури търговия, полезна за всички. За да могат да
правят повече оферти, болниците налагат строги срокове, които карат студентите да вземат решения, без да знаят какви други предложения биха могли да се
появят.
След изследването на Рот (1984a) подобни проблеми на разнищване и
задръстване са открити на множество пазари, в т.ч. тези на току-що завършилите бизнес-школи, юридически и медицински университети в САЩ, Канада и
Великобритания, стажове по клинична психология, специализации по стоматология и оптометрия в САЩ, както и пазара на завършилите университет в
Япония (Roth and Xing, 1994). Когато се търгува с неделими и хетерогенни стоки,
както е на пазарите за квалифицирана работна ръка, предложения трябва да се
отправят към конкретни индивиди, а не към целия пазар. Проблемът за координиране на времето на подаване на офертите може да превърне един чисто
децентрализиран пазар в задръстен и разнищен, а резултатът вероятно няма да
е стабилен. Рот и Ксинг (1994) описват как пазарните институции се оформят под
влиянието на такива провали, а на базата на откритията си те създават и теоретичен модел (вж. също Roth and Xing, 1997).
В отговор на провала на пазара на лекари в САЩ в началото на 50-те
години на миналия век е създадена централизирана клирингова къща, която
сега се нарича Национална програма за съчетаване на специализациите
(NRMP). Тя съчетава доктори и болници с помощта на алгоритъм, за който
Рот (1984a) открива, че на практика е еквивалентен на алгоритъма ГейлШапли с отложено приемане с предложение от работодателя. Въпреки че
участието е доброволно, на практика всички специализанти се разпределят с
помощта на този алгоритъм в продължение на няколко десетилетия. Рот
(1984a) твърди, че успехът на NRMP се дължи на факта, че алгоритъмът й
има за резултат стабилни съчетавания. Ако резултатът е нестабилни съчетавания, лекарите и болниците не биха имали стимул да участват в него,
формирайки предпочитаното си съчетаване самостоятелно (един лекар би
могъл просто да влезе в контакт с предпочитаните си болници и да провери
дали имат интерес да го наемат).16
16

Също както в оригиналния модел на Гейл и Шапли (1962) единственото, от което се интересува NRMP, е да намери съчетаване. Заплатите се определят от работодателите, преди да се
разпределят свободните работни места, така че те се разглеждат като екзогенни спрямо процеса
на съчетаване. Крофърд (2008) твърди, че е напълно възможно в този процес да бъде въведено
гъвкаво заплащане, като се използва обобщен алгоритъм с отложено приемане от типа, разглеждан от Крофърд и Кноер (1981). Вж. също Бълоу и Левин (Bulow and Levin, 2006).
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Когато един пазар има успешен дизайн, на него са склонни да участват
голям брой агенти, като по този начин създават “дебел” пазар с много възможности. Начинът, по който липсата на стабилност може да породи неудволетвореност и да намали броя на участващите, е илюстриран в Пример 2. Един
нестабилен алгоритъм би могъл да разпредели студент 1 в педиатрията. Но ако
дерматологичното отделение разбере, че най-предпочитаният от него стажант е
назначен в отделение, което той желае по-малко от дерматологията, ще има
основателно право на недоволство. Един стабилен алгоритъм не би позволил
подобно нещо. Затова е по-вероятно да има по-високо участие, като по този начин се създават повече възможности за добро съчетаване, което от своя страна
би засилило нивото на участие. Рот и колегите му идентифицират този цикъл в
множество реално съществуващи пазари, както и при контролирани лабораторни
експерименти.
Регионални медицински пазари във Великобритания
Рот (1990, 1991a) показва, че през 60-те години на ХХ век великобританските регионални пазари на лекари изпитват същите проблеми, които са имали в
САЩ през 40-те години. Всеки регион въвежда собствен алгоритъм за съчетаване. Някои от тях са стабилни, други – не (табл. 1). Клиринговите къщи в Единбург и Кардиф въвеждат алгоритми, които практически са еквивалентни на този с
отложено приемане, и ги използват успешно с десетилетия. Същевременно Бирмингам, Нюкасъл и Шефилд бързо загърбват нестабилните си алгоритми.
Таблица 1
Стабилни и нестабилни (централизирани) механизми*
Пазар
Американски медицински пазар
НСМП
Медицински специализации
Великобритански регионални медицински пазари
Единбург (1969)
Кардиф
Бирмингам
Единбург (1967)
Нюкасъл
Шефилд
Кеймбридж
Болници в Лондон
Други пазари в здравеопазването
Стоматологични специализации
Остеопатии (преди 1994)
Остеопатии (след 1994)
Фармацевти
Други пазари и процеси на съчетаване

Стабилност

В употреба

Да
Да

Да (нов дизайн от 1998 г.)
Да (около 30 пазара)

Да
Да
Не
Не
Не
Не
Не
Не

Да
Да
Не
Не
Не
Не
Да
Да

Да
Не
Да
Да

Да
Не
Да
Да

Канадски адвокати

Да

Сестрински общества

Да (в равновесие)

Да (освен в Британска
Колумбия след 1996 г.)
Да

*Възпроизведена от Рот (Roth, 2002, Table 1).
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Експериментални доказателства
Емпиричните доказателства подкрепят хипотезата, че стабилните алгоритми за съчетаване могат да предотвратят неуспехите на пазарите (Roth and Xing,
1994, Roth, 2002, Niederle, Roth, and Sönmez, 2008). Успехът или провалът на
пазарните институции се влияят от много условия. Целта на дизайнерите на
пазари е да изолират ролята на конкретен механизъм и да сравнят функционирането на различни механизми при едни и същи условия. Това обаче е трудно
постижимо в реални условия. Например е възможно великобританските регионални пазари на лекари да се различават по много параметри, които не могат да
бъдат контролирани от икономистите. Затова дизайнерите се обръщат към контролирани лабораторни експерименти за оценка и сравнение на функционирането на механизмите.
Кейгъл и Рот (Kagel and Roth, 2000) сравняват алгоритмите, използвани
в Единбург и Кардиф, с нестабилния “съчетаващ по приоритет” алгоритъм от
Нюкасъл.17 В техния експеримент има централизиран механизъм за съчетаване на разположение на субектите, но те могат да изберат и съчетаване по
децентрализиран начин без помощта на механизма. Когато се прилага съчетаване по приоритет, експерименталният пазар започва да се разнищва и
много съчетавания се формират извън механизма. Използването на механизма с отложено приемане не води до подобно разнищване. Това дава експериментални доказателства в полза на хипотезата на Рот, че алгоритъмът на
съчетаване сам по себе си и неговата стабилност в частност имат значителен
принос за функционирането на пазара.
Два региона – Кеймбридж и Лондон, показват аномалии спрямо хипотезата на Рот. В тях алгоритмите за съчетаване решават линеен проблем на
програмирането, като не дават стабилен резултат. Въпреки това тези пазари
не показват признаци на разнищване и нестабилните механизми остават в
употреба (вж. табл. 1). В експериментите изглежда, че механизмите за линейно програмиране не работят по-добре от съчетаването по приоритет, което
предполага, че някои специфични за Кеймбридж и Лондон условия може да
са предотвратили разнищването там (Ünver, 2005). Рот (1991a) твърди, че
тези пазари всъщност са толкова малки, че определен социален натиск може
да предотврати разнищването.
В един американски пазар на лекари (гастроентерология) стабилният
алгоритъм е изоставен след шок в предлагането и търсенето на работни
17

Нестабилните алгоритми на Бирмингам и Шефилд ползват метод, подобен на алгоритъма на
Нюкасъл. При съчетаването по приоритет ранжирането на кандидата и това на работодателя
заедно определят “приоритета” на кандидата от гледна точка на работодателя. По този начин
най-силното съчетаване по приоритет е такова, при което и двете страни са се поставили на
първо място. Освен че са нестабилни, подобни методи не са съвместими със стимулите; решението кой да бъде поставен на първо място е сложен стратегически проблем. Подобен проблем
е разгледан по-нататък във връзка с “Бостънския механизъм” (който сам по себе си е вид алгоритъм за съчетаване по приоритет).
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места. Лабораторните експерименти на МакКийни, Нидерле и Рот (McKinney,
Niederle and Roth, 2005) предполагат, че този пазар се проваля, основно защото работодателите са знаели за външния шок, а работниците – не. Шокове, за които и двете страни на пазара знаят, не предизвикват същите проблеми. Това води до хипотезата, че един алгоритъм ще е неуспешен само при
много специфични условия. През 2006 г. Рот и Нидерле помагат на Американската асоциация по гастроентерология да въведе отново алгоритъм за съчетаване с отложено приемане, а Нидерле, Проктър и Рот (Niederle, Proctor and
Roth, 2008) описват първите доказателства за полезността на нововъведения
механизъм.

Дизайн на пазарни институции
Описаните теории и емпирични доказателства дават възможност да се
разберат функциите на пазарите, необходимите условия за успешната им
работа и какво ще се случи, ако тези условия бъдат нарушени. Сега ще бъде
разгледано как тези идеи са използвани за подобряване на функционирането
на пазарите. Разбира се, при истинските пазари съществуват идиосинкратични проблеми, които липсват в теоретичните модели. Реално съществуващите институции трябва да са строги спрямо агентите, които правят грешки,
не разбират правилата, имат различни първични схващания и т.н. Те трябва
също да са подходящи за историческия и социалния контекст и, разбира се,
да зачитат юридическите и моралните ограничения, според които се организират сделките. Предвид историческите ограничения и преобладаващите
социални норми, дребномащабните постепенни промени на съществуващите
механизми могат да бъдат предпочитани пред пълното преустройство.
В тази част са описани приложения на теорията – първо, пазарът на
лекари в САЩ; второ, дизайнът на процедурите за училищен прием; трето,
един случай на едностранно съчетаване (размяната на бъбреци).
Преустройство на пазара на лекари
Както беше посочено, трудовете на Рот демонстрират защо по-старата
децентрализирана система се проваля, както и защо новият алгоритъм (с
отложено приемане), приет от NRMP, работи по-добре. Рот и Перансън (Roth
and Peranson, 1999) обаче откриват, че променената структура на медицинския пазар на труда причинява нови усложнения, които водят до промяна на
алгоритъма от NRMP. До 60-те години на ХХ век все повече семейни двойки
завършват заедно медицински университети и често се опитват да прескочат
алгоритъма, като директно се свързват с болниците. Една семейна двойка
може да се разглежда като сложен агент, който иска две работни места с
едно и също географско местоположение, а предпочитания му нарушават
допускането за заместимост. Рот (1984а) доказва, че в пазар, в който някои от
агентите са семейни двойки, е възможно въобще да не съществува стабилно
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съчетаване. Дизайнът на съчетаване и търгове при наличието на допълнителни субекти е важна тема в модерната литература.
●Нужда от промяна – алгоритъмът Рот-Перансън
През 90-те години е поставена под съмнение самата легитимност на
алгоритъма на NRMP. По-конкретно, твърди се, че алгоритъмът, който поначало е бил с предлагане от работодателя, дава предимство на болниците за
сметка на студентите.
Персоналът в медицинските университети, отговорен за консултирането на студентите относно постъпването им на работа, започва да докладва, че много студенти не вярват, че NRМР действа в техен интерес, както и че
обсъждат възможността за различно по вид стратегическо поведение (Roth
and Peranson, 1999, p. 749).
Основната теория на двустранното съчетаване показва, че алгоритъм с
предлагане от работодателя не е съвместим със стимулите на кандидатите,
т.е. че е теоретично възможно те да извлекат ползи от манипулирането или
спекулирането с него. Обратно, версията с предлагане от кандидатите е съвместима с техните стимули. Поради комплексността на пазара на труда на
лекари, заедно с условностите, свързани и с кандидатите, и с позициите,
основната теория не може да бъде приложена директно. Изчислителни
експерименти обаче показват, че от нея могат да се извлекат полезни идеи
дори и в тази усложнена среда (Roth and Peranson, 1999). Като цяло изглежда
е имало силни аргументи за замяната на действащия алгоритъм с такъв с
предлагане от кандидатите.
През 1995 г. Алвин Рот е нает от управителния съвет на NRPM, за да
ръководи създаването на нов алгоритъм. Целта е да се въведе механизъм,
който да има за резултат възможно най-благоприятни за кандидатите стабилни
съчетавания и същевременно да отговаря на специфичните условия на медицинския пазар (Roth and Peranson, 1999, p. 751). Новият алгоритъм, създаден
от Рот и Перансън, е с предлагане от кандидатите, модифициран така, че да е
пригоден и за семейни двойки – потенциалната нестабилност, породена от наличието на двойки, е адресирана последователно чрез използването на алгоритъма за верижна нестабилност на Рот и Ванде Вате (1990). Компютърните
симулации показват, че алгоритъмът Рот-Перансън би бил донякъде по-добър
за кандидатите от този на NRMP с предлагане от работодателя (Roth and
Peranson, 1999), както и че на практика би било невъзможно да се извлекат
ползи от стратегическо манипулиране на новия алгоритъм (Roth, 2002).
След въвеждането на новия алгоритъм през 1997 г. с негова помощ се
съчетават по над 20 000 лекари на година (Roth and Peranson, 1999; Roth,
2002). Подобен дизайн се възприема и в трудовите пазари на току-що завършили кадри и за други професии (вж. табл. 2). Емпиричните доказателства
свидетелстват, че резултатите са стабилни дори и при наличието на семейни
двойки.
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Таблица 2
Пазари на труда, приели дизайна на клирингова къща на Рот и Перансон
след 1998 г., и дата на започване на използването на някакъв вид
централизирана клирингова къща*

o
o
o
o
o








o
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Постдокторски стоматологични специализации в САЩ
Орална и лицево-челюстна хирургия (1985)
Специализации за общопрактикуващи (1986)
Разширено обучение по обща стоматология (1986)
Педиатрична стоматология (1989)
Ортодонтология (1996)
Стажове по психология в САЩ и Канада (1999)
Специализации по невропсихология в САЩ и Канада (2001)
Стажове по остеопатия в САЩ (преди 1995)
Специализации по фармацевтична практика в САЩ (преди 1994)
Юридически стажове в Алберта, Канада (1993)
Медицински стажове в САЩ (NPJIAP) (1952)
Медицински стажове в Канада (CaRMS) (преди 1970)
Услуги по съчетаване по специалности (SMS/NRMP):
Трансплантационна коремна хирургия (2005)
Детско-юношеска психиатрия (1995)
Чревна и ректална хирургия (1984)
Комбинирана мускулно-скелетна програма за съчетаване (CMMP)

Хирургия на ръката (1990)
Програма за съчетаване по медицински специалности (MSMP)

Сърдечно-съдови болести (1986)

Гастроентерология (1986-1999; рестартирала през 2006)

Хематология (2006)

Хематология / Онкология (2006)

Инфекциозни болести (1986-1990; рестартирала през 1994)

Онкология (2006)

Белодробна и спешна медицина (1986)

Ревматология (2005)
Минимално-инвазивна и стомашно-чревна хирургия (2003)
Акушерство / Гинекология

Възпроизводствена ендокринология (1991)

Гинекологична онкология (1993)

Ембрионална медицина (1994)

Гинекология и реконструктивна хирургия (2001)
Очна пластична и реконструктивна хирургия (1991)
Педиатрична кардиология (1999)
Педиатрична шокова медицина (2000)
Педиатрична спешна помощ (1994)
Педиатрична хематология / онкология (2001)
Педиатрична ревматология (2004)
Педиатрична хирургия (1992)
Спортна медицина (1994)
Радиология

Интервенционна радиология (2002)

Неврорадиология (2001)

Педиатрична радиология (2003)
Хирургична първа помощ (2004)
Гръдна хирургия (1988)
Съдова хирургия (1988)

*Възпроизведена по Рот (Roth, 2008a, Table 1).
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Училищен прием
Много ученици посещават единственото училище в района, където
живеят. Понякога обаче те имат потенциален достъп до голям брой учебни
заведения. При съчетаването на ученици и училища трябва да се вземат
предвид предпочитанията на учениците и техните родители, както и други
важни фактори (например сегрегацията). Уместно ли е училищата да се
разглеждат като стратегически агенти с предпочитания за учениците? Някои
училища може да предпочитат ученици с висока посещаемост, други - да се
интересуват основно от оценките, и т.н. Ако училищата, както и кандидатите,
се разглеждат като стратегически агенти, възниква проблем на двустранно
съчетаване.
В теоретичните модели на Балински и Сьонмец (Balinski and Sönmez,
1999) и Абдулкадироглу и Сьонмец (2003) местата в класовете се разпределят сред кандидатите, но училищата не се разглеждат като стратегически
агенти. Въпреки това идеите от модела за двустранно съчетаване могат да
бъдат използвани. На определен кандидат може да бъде дадено предимство
в определено училище (например, ако живее наблизо, ако има брат или
сестра в него или ако показва добър резултат на държавен изпит). В този
случай за училището може да се каже, че има предпочитания спрямо учениците от гледна точка на това, че по-предпочитани са тези с по-висок приоритет. Тогава стабилността е свързана с идеята, че ако ученик 1 има по-висок
приоритет от ученик 2 в училище S, а ученик 2 посещава училище S, ученик 1
трябва да избере училище, което харесва поне колкото S (а може би самото
него).
Важна разлика между този и описания двустранен модел е, че подреждането по приоритет на учениците може да се базира на обективно проверими критерии. В такива случаи проблемът със съвместимостта на стимулите
не е задължително да се появи от гледна точка на училищата. Освен това
редът на приоритетите нямат същото отношение към благосъстоянието,
както при обичайните такива. Тези доводи предполагат използването на алгоритъм с отложено приемане и предложение от страна на кандидата, който не
само е напълно съвместим със стимулите му, но е и оптимален за него (т.е.
всеки кандидат го предпочита пред всяко друго стабилно съчетаване).18
Обществените гимназии в Ню Йорк започват да използват версия на алгоритъма с отложено приемане през 2003 г., а системата на обществените училища в Бостън - друга версия през 2005 г.19
18

За експериментални доказателства относно механизмите за избор на училище вж. Chen and
Sönmez (2006), Featherstone and Niederle (2011) и Pais and Pintér (2008).
19
Проблемите, пред които са изправени пазарните дизайнери при тези два пазара, са доста различни. В Ню Йорк системата за избор на училище работи при наличието на двустранен пазар, в
който училищата са активни играчи. В Бостън те са пасивни и приоритетите се определят централизирано.
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Преди 2003 г. кандидатите за обществените училища в Ню Йорк е трябвало да подредят петте най-предпочитани от тях и тези списъци са изпращани на училищата, които решават кои ученици да приемат, да отхвърлят
или да включат в списъци за изчакване. Процесът се повтаря в още два
етапа. Учениците, които не са попаднали в никое училище след третия етап,
се разпределят чрез административна процедура. Тази процедура води до
задръстване, защото кандидатите нямат достатъчно възможности да изразят
предпочитанията си, а училищата - да отправят оферти. Пазарът не успява
да се изчисти – чрез административната процедура около 30 000 ученици се
оказват в училище, към което не са изразили предпочитание (Abdulkadiroоğlu,
Pathak and Roth, 2005).
Освен това процесът не е съвместим със стимулите. Има по-голяма
вероятност училищата да приемат ученици, които са ги поставили на първо
място в своята подредба. Така, ако за даден ученик шансът да бъде приет в
най-предпочитаното от него училище е малък, най-добрата му стратегия би
била да запише по-реалистичен избор като първо желание. През 2003 г. Рот и
колегите му А. Абдулкадироглу и П. А. Патак помагат да се преустрои процесът на прием. Новата система използва алгоритъм с отложено приемане с
предложение от кандидата, модифициран така, че да отчете нормите и навиците в Ню Йорк. Този алгоритъм е съвместим със стимулите на кандидатите,
т.е. за тях е оптимално да вписват действителните си предпочитания, като по
такъв начин се елиминира задръстването. През първата година с новата
система се налага само около 3000 ученици да се съчетаят с училища, за
които не са изразили предпочитание – намаление с 90% спрямо предходните
години.
Преди 2005 г. системата на обществените училища в Бостън (BPS)
използва алгоритъм с клирингова къща, познат като “Бостънски механизъм”.
Този алгоритъм най-напред се опитва да съчетае колкото се може повече
кандидати с първия им избор, след това съчетава останалите с втория им
избор и т.н. (Abdulkadiroоğlu, Pathak, Roth and Sönmez, 2005). Очевидно, ако
за даден кандидат е много трудно да влезе в най-предпочитаното си училище, при този тип механизъм е по-добре като първи избор да се определи
по-малко популярно училище. Това поставя кандидатите в неприятно стратегическо положение – за да изиграят системата по оптимален начин, те трябва
да знаят в кои училища приемът е реалистичен за тях. Онези, които просто
съобщават истинските си предпочитания, имат необосновано ниски резултати. Дори ако някак си всеки намери най-добрата стратегия за отговор, всяко
равновесие по Наш би било доминирано по Парето от истинското равновесие
на механизма с отложено приемане с предложение от кандидата (Ergin and
Sönmez, 2006). Към Рот и колегите му А. Абдулкадироглу, П. А. Патак и Т.
Сьонмец е отправена молба да дадат съвет за създаването на нов алгоритъм
за клиринговата къща на BPS. През 2005 г. се въвежда алгоритъм с отложено
приемане с предложение от кандидата. Тъй като той е съвместим със стиму-
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лите на кандидатите, отпада необходимостта от стратегическо поведение.
Ню Йорк и Бостън са последвани и от други системи на училищата в САЩ,
които въвеждат подобни алгоритми - скорошен пример е системата на
публичните училища в Денвър.20
Размяна на бъбреци
В някои важни ситуации от реалния живот страничните плащания са
невъзможни по юридически или морални причини. Например в повечето държави е незаконно да се разменят човешки органи (като бъбреци) за пари.
Органите трябва да бъдат разпределени сред нуждаещите се от трансплантация по някакъв начин. Някои пациенти може да разполагат с донор, желаещ
да дари бъбрек, например съпруг, който е готов да дари бъбрека си на жена
си. Директното донорство понякога е невъзможно поради медицински причини като несъвместимост на кръвната група. Въпреки това, ако пациент А е
склонен (но е несъвместим) донор с група А’, а пациент В е склонен (но
несъвместим) донор с група В’, тогава, ако А е съвместим с В’, а В – с A’ е
възможна размяна – А’ дарява на В, а В’ – на А. Макар и доста рядко, такива
двустранни размени на бъбреци са извършвани през 90-те години на миналия век.
Рот, Сьонмец и Юнвер (Roth, Sönmez and Ünver, 2004) забелязват сходствата между размяната на бъбреци и описания едностранен модел на
Шапли-Скарф, особено с версията му, представена от Абдулкадироглу и
Сьонмец (Abdulkadiroоğlu and Sönmez, 1999). Важна разлика е, че докато
всички стоки в модела Шапли-Скарф могат да бъдат разпределени едновременно, някои пациенти, чакащи за трансплантация на бъбрек, трябва да
се поставят в списък за изчакване с надеждата в бъдеще да се появят подходящи за тях донори.21 Рот, Сьонмец и Юнвер (2004) пригаждат алгоритъма на
най-добрия търговски цикъл така, че да допуска възможността за наличието
на списък за изчакване. Лекарите определят най-подходящия бъбрек, т.е.
конкретната възможност от списъка за изчакване, за всеки пациент. Ако има
20

В различни части на света се прилагат разнообразни видове процедури на съчетаване. Braun,
Dwenger, Kübler и Westkamp (2012) описват двуетапната процедура, която се използва от Германската централна клирингова къща за разпределение на кандидатите за медицински и сходни
специалности. Първоначално 20% от всички места в университетите са запазени за кандидати с
много добри оценки, а други 20 – за тези, които са завършили средно образование най-отдавна.
Тези места се разпределят с помощта на Бостънския механизъм. Във втория етап всички оставащи места се разпределят посредством алгоритъм с отложено приемане с предложение от
страна на университетите. Авторите използват лабораторни експерименти за изучаване на
стимулите за стратегическа манипулация на тази двуетапна процедура. За повече информация
относно алгоритми за съчетаване в Европа вж. http://www.matching-in-practice.eu/.
21
Проблемите на разпределението на бъбреци са доста по-динамични от приложенията, разгледани в предишните раздели. Докато свободните работни места и местата в училищата могат да
бъдат разпределяни веднъж годишно, това очевидно не е възможно при разпределението на
бъбреци, което поражда интерес към теоретични изследвания относно подбирането на точния
момент на сделките (Ünver, 2010).

111

Икономическа мисъл ● 6/2012 ● Economic Thought

цикъл, бъбреците се разменят в съответствие с него. Например три двойки
пациент-донор – А, А’; В, В’ и С, С’, могат да оформят цикъл, който да има за
резултат тристранна размяна (А получава бъбрек от В’, В – от С’, а С – от А’).
Правилата позволяват “вериги”, при които например А получава бъбрек от В’,
докато В е поставен с висок приоритет в списъка за изчакване (а друг пациент
получава бъбрека от А’). Рот, Сьонмец и Юнвер (2004) създават ефективни и
съвместими със стимулите правила за избор във веригата.
Двустранната размяна между А, А’ и В, В’ изисква “двойно съвпадение
на нуждите” – А’ трябва да има това, което иска В, а В’ – това, което иска А.
Клирингова къща с база данни на двойки пациент-донор, която прилага посложни многостранни размени, би могла да разшири пазара, т.е. да повиши
броя на възможните трансплантации. Това е особено важно, ако има множество пациенти, съвместими само с малък брой донори (Ashlagi and Roth,
2012). Сложните многостранни размени обаче може да не са изпълними по
чисто логистични причини. Рот, Сьонмец и Юнвер (2005b) доказват колко
ефективни резултати с добри характеристики по отношение на стимулите
могат да бъдат намерени чрез реални начини на изчисление, при положение
че са възможни само двустранни размени. Значими ползи могат да бъдат
постигнати и при размени, включващи три двойки пациент-донор (Saidman et
al., 2006, Roth, Sönmez, and Ünver, 2007).
В част от регионалните програми за размяна на бъбреци в САЩ започват да се прилагат по-сложни размени. Сред ранните опити в това отношение
е програмата за размяна на бъбреци на Нова Англия, създадена от Рот,
Сьонмец и Юнвер съвместно с д-р Франк Делмонико и д-р Сюзан Седман
(Roth, Sönmez, and Ünver, 2005а). Напоследък интересът се концентрира върху дълги вериги, включващи “алтруистични донори”, които проявяват желание
да дарят бъбрек, без да имат предвид конкретен пациент. Подобни вериги са
по-малко засегнати от логистични проблеми, защото трансплантациите не
трябва да се извършват едновременно (Roth et al., 2006).
Изследването на размяната на бъбреци подчертава един важен елемент от дизайна на пазарни институции. Специфичните сфери на приложение
разкриват нововъзникващи проблеми, свързани например със семейните
двойки в NRMP, с приоритетите при избор на училище или логистичните
проблеми и тези със списъците за изчакване при размяната на бъбреци.
Новите проблеми насърчават провеждането на нови теоретични изследвания, което от своя страна води до нови сфери на приложение, и т.н. Алвин
Рот има съществени приноси във всички части на този повтарящ се процес.

Други приноси
Лойд Шапли
Приносите на Шапли включват множество иновативни изследвания в
областта на динамичните игри в некооперативната теория на игрите. Теоремата за перфектния народ на Оуман и Шапли (1976) показва, че всеки
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допустим вектор на възнаграждение (при него всеки играч получава наймалкия размер, който е в състояние да си гарантира сам) може да бъде
подкрепен като стратегически равновесно възнаграждение за повторяема
игра, включваща търпеливи играчи. Теорията на повторяемите игри е обобщена от Шапли (1953b), който въвежда идеята за стохастичната игра - при
нея действията, избрани в определен период, могат да променят правилата
на играта за в бъдеще. Това поставя началото на развитието на множество
изследвания (например Mertens and Neyman, 1981). Шапли (1964) доказва, че
определен тип динамика на ученето би могъл да не води до равновесна точка
– резултат, който стимулира развитието на литературата в областта на ученето в игрите. Шапли и Шубик (Shapley and Shubik, 1977) осъществяват
мащабно изследване на стратегическите пазарни игри.
Лойд Шапли е най-значимият изследовател в областта на кооперативната теория на игрите. Шапли и Шубик (1969) задават характеристиките на
пазарните игри с прехвърлима полезност и доказват, че те имат запълнени
ядра. Шапли (1953а) въвежда и определя приблизително основната концепция за еднозначно решение при кооперативните игри с прехвърлима полезност, наречено днес стойност на Шапли, и доказва, че в конвексните игри тя
заема централно място в ядрото (Shapley, 1971). Харшани (Harsanyi, 1963) и
Шапли (1969) разширяват приложимостта на тази стойност за игри без
прехвърлима полезност.
Стойността на Шапли играе важна роля в развитието на кооперативната
теория на игрите и има много приложения. Въпреки че първоначално е въведена като предвиждане за това какво може да получи един играч от дадена игра,
често й се дава нормативна интерпретация като справедлив резултат, например, когато разходите са разпределени чрез определена административна процедура (Young, 1994). Книгата на Оуман и Шапли (Aumann and Shapley, 1974)
съдържа разширения на основните обосновки, интерпретации и изчисления
относно стойността на Шапли в игри с безкраен брой играчи. Тази разработка
има множество приложения при проблемите с разпределението на разходите
(вж. например Billera, Heath and Raanan, 1978). Тя съдържа също една версия
на хипотезата на Еджуърт - в някои големи пазари и стойността на Шапли, и
ядрото съвпадат с конкурентното равновесно разпределение. Стойността на
Шапли за кооперативни политически игри е позната като индекс на властта на
Шапли-Шубик (Shapley and Shubik, 1954) и се използва например, за да се
оценява промяната на правомощията, породени от изменения в избирателната система (вж. Hosli, 1993).
Алвин Рот
В книгата на Рот и Сотомайор (Roth and Sotomayor, 1990) е описано
състоянието на теорията на двустранното съчетаване преди три десетилетия, като са включени резултатите, получени при самостоятелните и колективните изследвания на Рот. Сред другите теоретични приноси на Рот е
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определянето на стойността на Шапли като неутрална по отношение на риска
функция на полезността, дефинирана в областта на кооперативните игри с
прехвърлима полезност.
Рот (1991b) описва как лабораторните експерименти и наблюденията
на терен могат да взаимодействат с теорията на игрите, с което допринася за
това икономиката да получи практическо приложение. Чрез собствените си
лабораторни експерименти той значително подпомага тази изследователска
програма. В серия от експерименти Рот и съавторите му тестват предвижданията на кооперативната теория на сделките (Roth and Malouf, 1979; Roth,
Malouf and Murnighan, 1981; Roth and Murnighan, 1982; Murnighan, Roth and
Schoumaker, 1988). Доказано е, че моделите на кооперативни сделки предвиждат точно количествените ефекти на промените в отношението към риска.
Тези тестове се провеждат с помощта на приспособлението на Рот и Малуф
(Roth, Malouf, 1979), което контролира отношението към риска на даден
субект чрез използването на лотарийни билети като награда. Чрез промяна
на информацията, предоставена на определен субект за печалбите на други
субекти, експериментите показват значимостта на ефектите на фокусната
точка и на опасенията относно честността. Серия от експерименти на Окс и
Рот (Ochs and Roth, 1989) тества предвижданията на кооперативните модели
без договаряне. Те са последвани от значимото междукултурно изследване
на Рот, Пранискар, Окуно-Фудживара и Замир (Roth, Prasnikar, Okuno-Fujiwara
and Zamir, 1991), разглеждащо поведението при договаряне в четири различни държави.
Лабораторните експерименти често показват, че субектите променят
поведението си с течение на времето. Рот и Ерев (Roth and Erev, 1995) създават модел на затвърждаващо обучение, при който играчите имат склонността
да повтарят избор, даващ добри резултати. Този модел се оказва съвместим
с реалното поведение в редица експериментални игри. Слоним и Рот (Slonim
and Roth, 1998) използват подобен модел, за да обяснят поведението в
проста некооперативна игра на договаряне, а Ерев и Рот (Erev and Roth,
1998) показват, че моделът на затвърждаващо обучение може да предвиди
поведението предварително (а не просто да го обясни впоследствие). Тази
поредица от изследвания доказва, че обяснителната и прогностичната сила
на теорията на игрите може да бъде увеличена, ако се вземат предвид
реалистични познавателни ограничения.

Заключение
Лойд Шапли е пионер в развитието на кооперативната теория на игрите. Трудовете му не само затвърждават теоретичната й основа, но и повишават нейната полезност при приложна работа и създаване на политики.
Заедно с Д. Гейл, Х. Скарф и М. Шубик той създава теорията за съчетаването
в рамките на пазара. При разработването й Гейл и Шапли (1962) изразяват
надеждата, че някой ден тя ще намери практическо приложение. Тази надеж114
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да е оправдана от множеството последвали изследвания в областта на дизайна на пазарни институции.
Трудовете на Алвин Рот засилват разбирането за това как работят
пазарите. Използвайки емпирични, експериментални и теоретични методи,
Рот и съавторите му, вкл. А. Абдулкадирооглу, П. А. Патак, Т. Сьонмец и М. У.
Юнвер, изследват институциите, които подобряват работата на пазара, като
по този начин показват нуждата от стабилност и съвместимост със стимулите. Това директно води до успешното преустройство на редица значими
реално съществуващи пазари.
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110 ГОДИНИ МАРКЕТИНГ
Разгледани са въпросите, свързани с появата и развитието на маркетинга,
етапите, подходите и парадигмите, използвани за маркетинговата дейност,в
САЩ и Европа. Особено внимание е отделено на някои нови теории на
маркетинга, създадени в европейските страни като алтернативи на маркетинг-мениджмънта.1

JEL: M31; M38

Началото на маркетинга
Маркетингът като теория и практика в дейността на капиталистическите
фирми се заражда в началото на ХХ век в САЩ, оформя се като наука и
дейност към 30-те години, а в Европа и другите капиталистически страни към 50-те години. За пръв път през 1902 г. в Мичиганския и Калифорнийския
университет започват да се четат лекционни курсове по проблемите на
стоковото обръщение, наречени в учебните програми “маркетинг”.
Към края на 60-те години се появяват отделни елементи и в дейността
на някои от източноевропейските страни - Полша, Унгария, Югославия,Чехия
и др. Официално признание маркетингът получава след Хелзинкското съвещание за мир и сътрудничество (1975 г.), когато държавите, присъстващи на
него, подписват официален международен документ, че ще създават условия
за прилагане на маркетинга в своите икономики и във взаимните си икономически връзки.
В България за маркетинг започва да се говори във външнотърговските
обединения. Към Българската търговско промишлена палата се създава Съвет
по маркетинг с председател проф. Димитър Василев от катедра “Външна търговия” при ВИИ “Карл. Маркс”. На 19.10.1976 г. Съветът провежда първия Симпозиум по маркетинг, на който са изнесени 6 доклада и са направени 7 изказвания.
Докладите са: “Маркетинг - същност и практика” (проф. Д. Василев), “Теоретични
основи на маркетинга”(Ем. Керемедчиев), “Приложение на маркетинга в капиталистическата икономика” (к.и.н. Начо Начев, “Приложение на маркетинга в
социалистическата икономика” (к.и.н. Ат. Боздуганов), “Маркетинг на хранителните стоки при износа” (Тодор Козаров), “Възможности и пътища за прилагане
на някои организационни форми, методи и средства на маркетинга у нас” (к.и.н.
Ат. Боздуганов). Изказвания по докладите правят доц. к.и.н. Крум Александров,
к.и.н. Михаил Балабанов, Иван Божков, н.с. Симеон Панев, Райно Керемедчиев,
Богомил Андонов и ст.н.с. Светозар Кръстев.
1

Professor Krum Alexandrov, Dr. Ec. Scs. 110 YEARS OF MARKETING. Summary: The study
discusses issues related to the emergence and development of marketing, the stages, approaches and
paradigms used for marketing activities in the U.S. and Europe. Particular attention is paid to some new
marketing theories, developed in European countries as alternatives to marketing-management.
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В докладите и изказванията се подчертава, че трябва по-активно да се
използват някои от елементите на маркетинговия инструментариум, особено на
съвременни методи и средства за проучване на пазара и цените в перспектива,
за да може българските производители да се насочат към осигуряване на
производство на продукция, която ще намери пласмент на пазара.
През 1979 г. се провежда втори семинар по маркетинг при БТПП с доклади
на специалисти от чужбина: Р.Хаас (Швейцария), Р. Фалин (Швеция), М. де
Топол (Франция), В. И. Золотарев (СССР), М. Мюлер (ФРГ), С. В. Балтезерсен
(Дания), Г. Перодо (Великобритания), Р. Делф (Великобритания), Н. Р. Бартлет
(Великобритания), Р. В. Стокли (Великобритания), А. С. Стейпълтън (Великобритания).
През следващите години в България се публикуват много книги по
маркетинг както от чуждестранни, така и от наши автори: “Маркетинг - същност и
приложение” - проф. Д. Василев; “Маркетинг-теория и практика” - проф. Д.
Василев и Б. Боева; “Маркетинг и комплексна пазарна политика на външните
пазари” - Ем. Керемедчиев”; “Маркетингът-концепция за организация и управление на стопанската дейност на предприятието” - Б. Боева; “Маркетингът в
определения и примери” - В. Благоев; “Методика за комплексно пазарно проучване при износа на потребителски стоки” - ст.н.с. С. Кръстев; “Проекти за
организация на маркетинговата дейност в научно-производствени обединения,
външнотърговска организация и външнотърговско инженерингово дружество” Ат. Боздуганов и др.; “Проблеми на организацията и методите за изучаване
търсенето на пазара” – К. Александров и др.; “Маркетинг и изучаване на пазара”
– К. Александров; “Проучване на пазара от предприятията” - С. Панев и др. В
министерствата и обединения се създават звена за изучаване на пазара, а
МВТУ сключва договор с проф. Ласло Сабо, вицепрезидент на ЕСОМАР, за
разработване на организация за проучване на вътрешния пазар.
Във ВИИ “Карл Маркс” (сега УНСС) в катедрите “Външна търговия” и
“Вътрешна търговия” започват да се четат курсове, свързани с проблемите на
маркетинга. Те са и пионерите в института, издали учебници по маркетинг –
проф. Б. Боева, проф. Л. Каракашева, проф. Е. Мичева, доц. Л. Менчева, проф.
К. Александров, проф. С. Костова, доц. Ат. Мавалски, доц. В. Ковачева, доц. Г.
Забунов и др. Така се слага началото на преподаването на проблемите на
маркетинга в института. Сега в УНСС е създадена катедра “Маркетинг”, чиито
членове са автори на редица учебници и материали в това направление.
Дисциплината “Маркетинг” днес се преподава във всички специалности на
университета и заема основно място в обучението на студентите.
Преподаването и използването на маркетинга в българските фирми се
основават на маркетинг-мениджмънт и неговия маркетинг-микс. Последното
понятие е въведено за пръв път в терминологията на маркетинга през 1940 г.
от проф. Нийл Х. Бърдън от Харвардския университет. В англо-саксонската
литература това са четирите “Р” - продукт, дистрибуция, промоция (комуникация) и цена.
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Маркетингът преминава през различни етапи в своето развитие. По
много от тези въпроси съществуват различни мнения и предложения.
Накратко ще разгледаме етапите на развитието на маркетинга и някои от
подходите зародили се в Европа.

Еволюция и насоки на развитие на маркетинга
Появата на теорията и практиката на маркетинга е свързана с дейностите
в сферата на обръщението на стоките – търговията, и е предизвикана от
настъпилите промени в икономическото развитие и в пазарната ситуация на
страните. Маркетингът е търговска дейност, която се основава върху познаването на пазара, използваща различни техники за създаване най-добри психологически условия за клиента и най-добри финансови резултати за продавача. Той
е следствие от два предишни подхода, наречени епохи на производството и
продажбите. По-късно според Р. Кит (Keith, 1960) се появява моделът на трите
стадия в развитието на маркетинга: производство, продажби (пласмент),
маркетинг. Производствената ориентация според Т. Левит се изразява в преимущественото внимание, отделяно на произвежданата продукция и на самата
фирма.
Маркетинговата ориентация се характеризира с особено голямо внимание
към нуждите на потребителя и стремеж към тяхното по-пълно задоволяване. Кит
разглежда епохата на продажбите като промеждутъчен стадий - в него производствено ориентираните фирми произвеждат все повече продукти с оглед
насищане на пазара и задоволяване на търсенето, което води до ръст на предлагането и до ожесточена конкуренция между продавачите. При това положение
производителите са длъжни да изразходват много средства и сили за реализацията на своята продукция, като се обръща особено внимание на личните
продажби, рекламата и промоцията на стоките. На тази база възниква понятието
“ориентация към продажбите”.
В хронологичен ред се приема, че епохата на производството се
простира от средата на 50-те години на ХІХ век до края на 20-те години на ХХ
век.След това започва епохата на продажбите, продължила до средата на
50-те – 60-те години, след което настъпва епохата на маркетинга.
Достойнството на този модел е, че определя маркетинга като особен род
практика, която ориентира производителя към задоволяване нуждите на хората,
а това в дългосрочна перспектива му носи добри финансови резултати.
Използването на еволюционния модел на трите епохи създава възможност за отделяне на основните изменения, настъпващи в преобладаващите
мотивации при осъществяване на деловите активности в управлението на организации и фирми.
От края на 60-те години теорията и практиката на маркетинга започва
да се развива и ръководи от идеите на школата на маркетинг-мениджмънта.
Тя е свързана с концепцията на маркетинг-микса, с аналитичния подход към
маркетинг-мениджмънта, изразяващ се в последователна реализация на
123

Икономическа мисъл ● 6/2012 ● Economic Thought

функциите по анализа, планирането и контрола. Приноси за развитието на
тази парадигма имат редица учени, сред които са П. Дракър, Т. Левит, Э. Дж.
МакКарти, Н. Бърдън, Ф. Котлър.
Парадигмата на школата на маркетинг-мениджмънта се основава на маркетинг-микса с неговите четири елемента. При маркетинг-мениджмънта задачата
е в намиране на решения на маркетинговите проблеми по пътя на управление на
четирите основни елемента - продукт, дистрибуция, промоция и цена. Идеята за
тях е развита най-вече от Нийл Бърдън и Филип Котлър. Това е школата,
господствала до средата на 90-те години на миналия век, която е оказала много
сериозно влияние върху развитието на теорията и практиката на маркетинга.
Основната част на учебниците и учебните помагала в САЩ и в много други
страни, в т.ч. и в България, се базират на идеите на маркетинг-мениджмънта.
През последните години идеите на тази школа са подложени на критика
от редица учени от Европа, особено от проф. Ж. Марион (Франция) и от
представителите на скандинавската школа по маркетинг Е. Гаммасон и Кр.
Гронрос (Швеция и Финландия). Според тях основният недостатък на подхода
на четирите “Р” е свързан с това, че в неговите рамки маркетингът се определя като чисто функционална дейност, което води до конфликт с другите
функционални области и може да отблъсне човека от маркетинговата
дейност, доколкото в случая тя е прерогатив на отдела по маркетинг. Тази
теория е подходяща за САЩ и американския пазар, но не и за европейските
страни, в чиято дейност съществуват значителни различия. Недостатък на
концепцията на четирите “Р” е и това, че тя е ориентирана преди всичко към
производството и разглежда потребителите като лица които произвеждат, а
не за които се произвежда, както и че моделът не съдържа взаимодействащите си елементи в дейността на организациите и фирмите.
С теорията на маркетинг-микса не се дооценяват постиженията от последните 20 години в областта на промишления маркетинг и маркетинга на услугите,
разглеждани като особености на маркетинга на стоките за потребление. Когато в
САЩ възниква теорията на четирите “Р”, в Европа – Франция, Швеция,
Финландия, Англия, Германия, се създават нови модели и теории. По-важните от
тях са моделът на мрежовото взаимодействие в промишления маркетинг и
маркетингът на услугите, разработени съответно от университета на Усала Швеция и от скандинавската школа за услуги във Финландия.
В първия модел елементите на мрежата могат да встъпват в различни
видове взаимодействия, при които възниква обмен и взаимна адаптация. В
мрежата съществува не само поток от стоки и информация, в нея могат да се
осъществяват и различни финансови и социални размени и дейности.
През 80-те години на ХХ век, в противовес на подхода на четирите “Р”, се
разработва маркетингът на взаимоотношенията. Гронрос го определя като “маркетинг, призван да установява, поддържа и укрепва отношенията с потребителите и другите партньори на основа на взаимна изгода за всички участващи
страни в процеса. Тази цел се осигурява от взаимната размяна и изпълнение на

124

110 години маркетинг

задълженията” (Gronroos, 1994). Според теорията на партньорски отношения
както купувачът, така и продавачът се разглеждат като активни участници на
пазара. И двете страни трябва да са равностойни партньори и да получават
изгода от взаимоотношенията помежду си, от което печелят. Маркетинг-отношенията подчертават дългосрочните отношения на сътрудничество между
производителите на услуги и клиентите и тяхната дългосрочна печелившост.
С навлизането на понятието “маркетинг-отношения”, основано на партньорския подход, разширеното му тълкуване разглежда пазара като мрежа.
При този подход конкретната сделка между продавачите и купувачите се
възприема не като изолирано събитие, а като вътрешноприсъщо взаимодействие при обмяната, която характеризира взаимозависимостта между
двете страни в рамките на някакво време, които при мрежовият подход се
разглеждат като взаимосвързани. На тази основа различните действащи лица
на пазара са свързани пряко или косвено. Затова конкретният пазар може да
бъде анализиран и представен като една или няколко мрежи.
В социологията мрежата се разглежда като набор от взаимосвързани
отношения при обмяната между действащите лица. Замяната вътре в една
ситуация на взаимоотношения е обусловена от обмяната в други. Взаимоотношенията в обмяната координират дейността, осъществявана от отделните действащи лица при производството и разпределението. На тази основа
мрежата е структура на управление на икономическите действия, което може
да се съпостави с координация, извършвана на базата на йерархия (т.е.
централен план) или с такава, основана на невидимата ръка на пазара
(Gummesson, 1993).
При мрежовия подход пазарът включва допълващи, заместващи, сътрудничещи си и конкуриращи се фирми. Във всяка от тях са налице редица
взаимоотношения при обмяната с крайните потребители, дистрибуторите,
доставчиците и другите участници на пазара. Тези взаимоотношения определят фирмената мрежа, която осъществява взаимодопълващи се видове
дейности и контрол на допълващи ресурси. Мрежите от своя страна се
намират във взаимоотношения една с друга, т.е. те са включени в по-широка
мрежа. Мрежите могат в определена степен да се препокриват и пресичат,
доколкото фирмите имат общи клиенти, доставчици и т.н. Много от взаимоотношенията продължават да съществуват години наред, поради което
промените в мрежите се основават на съществена обща стабилност. Стабилността, изменчивостта, кооперацията в дейностите и конкуренцията са важни
аспекти на динамиката на мрежата. Този подход за разглеждане на взаимоотношенията на пазара като мрежа възниква в Европа и се основава на
теоретичните предпоставки на т. нар. неоинституционални теории на социалните, икономическите и техническите системи. През 90-те години на ХХ век
подходът на маркетинг-отношенията е признат и започва да се прилага в САЩ.
Сега той навсякъде се възприема едновременно като алтернатива и заменяне
на маркетинг-мениджмънта.
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Маркетингът на услугите се разглежда като неотделим елемент от
общия процес на управлението. Извършването на едновременни дейности,
свързани с производството и оказването на услуги от едни и същи субекти в
условията на пазарната икономика, дава основание в редица научни изследвания напоследък пазарът на услуги да се възприема в единство с пазара на
стоките, подчиняващи се на общи закономерности в управлението на маркетинговите дейности. Според европейската школа маркетингът на услугите не
трябва да се разглежда отделно от другите функции на фирмите или личния
контакт с клиентите. Към него трябва да се подхожда като към част от общия
интегриран процес на управлението.
Маркетингът на услугите и маркетингът на стоките не бива да се приемат
като две разновидности, а като два аспекта на едно и също пазарно предлагане.
Основание за това е, че фирмите, предоставящи услуги (банки, авиация, хотели,
застрахователни компании, болници, образование и др.), и производствените
фирми извършват едновременно и двата вида дейности и в зависимост от
преобладаващата дейност са включени в една или друга класификация. От
гледна точка на маркетинга такава класификация няма смисъл. Участниците на
пазара трябва да виждат предлагането в цялост и да разглеждат услугите и
стоката в съответствие с тяхната уникалност и закономерност, недопускайки
едните да преобладават над другите (Gummesson, 1993). Производствените
предприятия също предоставят услуги, които в редица случаи им носят немалко
доходи, а в стратегическите си планове ги използват за отличаване, за разграничаване от конкурентите и за получаване на конкурентно предимство. Фирмите,
осъществяващи услуги, се нуждаят от стоки, за да могат да предоставят своите
услуги. Например самолетите оказват услуги на пасажерите, а за да бъдат попривлекателни (различни) предлагат богат асортимент от напитки, стоки и т.н.
Някои услуги са прости за изпълнение, а други изискват специални навици и
дългосрочно обучение, т.е. професионални услуги (в болниците, във фирмите,
осъществяващи консултации по въпросите на управлението, и др.). Освен това в
организациите канцеларските услуги започват да се разглеждат като вътрешни,
предоставяни на вътрешни клиенти. Създават се специални звена за поддържане на компютри, текущ ремонт и др. Много често на вътрешните доставчици
на услуги се налага да водят конкурентна борба за оцеляване с външни звена и
да развиват свои маркетингови навици.
През последните години държавният сектор в икономиката, който в
основата си оказва услуги на гражданите, трябва да води конкурентна борба
с частни алтернативни служби, извършващи подобни дейности. При това
положение те трябва да се отнасят към гражданите като към клиенти, които
имат избор. Разнообразието от услуги изисква да се вземат съответни маркетингови решения за всеки конкретен случай. Познаването на конкретната
дейност в сферата на услугите и нейните пазари е необходимо условие за
създаване на съответен маркетингов план и за организация на маркетинговата дейност на фирмите.
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Маркетингът в сферата на услугите се подчинява на общите маркетингови принципи и технологии, но в конкретното му приложение има известна специфика. Във фирмите, предлагащи услуги, се открояват две направления на маркетинговите дейности - клиенти и контактен персонал. Клиентите
се разглеждат като част от организациите, понякога наричани работници с
непълен работен ден.
Бързият темп на развитие на услугите става причина за формирането на
самостоятелен отрасъл в икономиките на страните, в резултат от което през
последните години услугите се превръщат в център на вниманието на новите
маркетинг-партньорски отношения.
Разгледаните направления в трактовката на маркетинг-мениджмънта от
европейските школи и разработваните от тях нови подходи към маркетинга са
следствие от различните виждания за същността на капитализма в на т.нар.
германо-алпийски модел и англо-саксонската му версия. Тези различия водят до
разграничения между ориентацията към подхода на маркетинг-мениджмънт, при
които особено внимание се отделя на краткосрочния операционен подход, и
дългосрочната философия, ориентирана към потребителя от маркетинг-отношения (Bordan, 1964).
Проф. Ж. Марион предлага модел, основаващ се на интерактивни рационалности, съгласно който произтичащите предпочитания носят ендогенен характер и се формират чрез взаимодействия между лицата, преди да станат ендогенни и да се превърнат в набор от ограничения. Според него маркетингът като
научна дисциплина трябва да осигурява по-голямо съгласие чрез предоставяне
на своите предписания по много по-благоразумен начин и чрез по-подробно
систематично описание на взаимоотношенията между предлагането и търсенето, а също и чрез посочване на организационните резултати, които се преследват (Marion, 1993). На фона на действията на европейските школи по маркетинг и разработваните от тях модели може би ще е целесъобразно и в
България да започне тяхното по-подробно и задълбочено изучаване.
Маркетингът като философия и функция на управлението и бизнеса
продължава да се утвърждава, като се разработват нови теории и модели,
обслужващи съвременния мениджмънт и бизнес.
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НАУЧЕН ЖИВОТ

ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И
БЪЛГАРИЯ СЛЕД КРИЗАТА 2008-2009 Г.
Институтът за икономически изследвания (ИИИ) при БАН организира
международна конференция на тема “Посткризисното икономическо развитие
на Европейския съюз и България” (София, 18 и 19 октомври 2012 г.). В нея
взеха участие освен учени и експерти от Унгария, Албания и БЮР Македония,
но и широк кръг колеги от над 30 университета, висши училища и институти в
България, министерства, неправителствени организации, фирми, медии и др.
Конференцията беше поздравена и открита от посланика на Република
Франция у нас Н.пр. г-н Филип Отие, който от позицията си на икономист
въведе с вещина в актуалните за Европа проблеми.
Основните предвидени за дискусия проблеми бяха обособени в четири
тематични направления. В първото се обсъждаха предизвикателствата, пред
които е изправена Еврозоната във връзка с преодоляването на финансовата
и суверенната дългова криза и по-конкретно възможностите и перспективите
за нейното преодоляване. Въвеждащ в конференцията беше докладът на
проф. А. Инотай от Унгарската академия на науките. В него той разгледа
макроикономическите влияния на глобалната финансова и икономическа
криза и възможностите за връщане към растеж в страните от Европейския
съюз (ЕС) и по-конкретно: за бързото възстановяване на експорта като
аргумент за защита на модела на експортноориентиран растеж; бюджетния
дефицит и стъпките към фискална консолидация; дългосрочни негативни
влияния и какво трябва да се прави, за да се намали публичният дълг. По
негово мнение единственият начин за управление на кризата е да се смени
акцентът от фискалната консолидация към стимулиране на растежа. Във
връзка с това проф. Инотай очерта специфичната роля на Германия с
политиката й на финансови ограничения в отделните страни. Той даде
обосновка на въпроса защо не проработи политиката за единна фискална
консолидация при съвременните условия. Проф. Инотай защити тезата за
необходимостта от смяна на парадигмата, като се преодолее демагогията на
провежданата досега политика в ЕС и се погледне по-трезво перспективата
на замразяване на доходите, растящата диференциация между хората и
предизвиканите от това сегашни и предстоящи социални вълнения. Дилемата
днес е как да се съвместят двете политики – на фискална консолидация и
растеж. Според него това трябва да стане едновременно, като растежът ще
подпомогне решаването на въпросите с фискалната консолидация. Той се
спря на основни ключови елементи на потенциалния растеж. Едностранчивата фискална консолидация няма да може да промени ситуацията. Не
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може да се разчита само на фискалната консолидация, като се пренебрегват
ключови фактори за повишаване на конкурентоспособността, вкл. инвестиране в реалния сектор, спестявания и насърчаването им към инвестиране, а
не за лично потребление и др. Според проф. Инотай експортът е важен
фактор за растежа. Има ключови предизвикателства, които сега са скрити зад
проявите на кризата, но са много важни и с дългосрочни последици. Това са
демографските проблеми, пазарът на труда, социалният модел и дори
демокрацията. Ето защо е нужно да се преразгледа политическата спрямо
икономическата рационалност.
Д-р А. Орос от Института за световна икономика при Научния център за
икономически и регионални изследвания в Унгарската академия на науките
разви темата за по-специфичната роля на Германия като водеща при
управлението на кризата в Еврозоната. Най-напред тя изясни позицията, че
става дума не само за суверенна криза, а за такава, която съчетава дисбаланси по отношение на текущите сметки и конкурентоспособността.
Политиката на Германия е особено важна за страни като Гърция, Италия,
Португалия и Испания. Създадена е трилема, пред която стои Германия –
наличие на постоянен превишен износ пред вноса, липсата на строг единен
монетарен съюз в рамките на ЕС и съществуването на независима централна
банка - и тя трябва да бъде разрешена. В този аспект от голямо значение са
предстоящите парламентарни избори в Германия през септември 2013 г., при
подготовката на които европейската политика ще бъде част от кампанията.
Важни са всички стъпки на Германия като предприемана политика в тази
област и днес се наблюдават известни промени във формите на комуникация
между правителствата на отделните държави (например посещението на А.
Меркел в Гърция).
“Финансовата криза и икономическите неравновесия в Централна и
Източна Европа” беше темата на доклада на гл. ас. П. Чобанов (УНСС). Той
направи сравнителен анализ на осем новоприсъединили се към ЕС страни по
редица показатели: дефицит по текущата сметка и разходи за труд, заетост,
младежка безработица, преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), външна
търговия. В резултат от анализа се очертават общи тенденции, проявили се в
разглежданите страни, например: пазарните дялове на износа на страните с
фиксиран валутен курс през 2011 г. са по-високи от предкризисните им нива,
с което се опровергават опасенията за влошаване на конкурентоспособността им; дефицитът по текущата сметка е покрит с ПЧИ в годините
преди кризата само в България и Естония, при Литва, Латвия и Румъния
динамиката на показателя се оценява като неустойчива от гледна точка на
финансирането на дефицита; анализът на вътрешното търсене показва
прегряване на икономиките на почти всички разглеждани страни в периода
преди кризата с изключение на Чехия и Унгария; структурата на инвестициите
преди кризата в разгледаните държави не е особено благоприятна, тъй като
преобладават тези в недвижими имоти, като най-висок е относителният им
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дял в страните с фиксиран курс, и др. Това му дава основание да направи
следните основни изводи: (а) преди кризата се натрупват значителни дисбаланси, които увеличават уязвимостта на страните към шокове; (б) страните
от ЦИЕ не бяха подготвени за кризата и икономиките им са силно податливи
на негативното влияние на шоковете. Поради това финансовата и икономическата криза им се отразява силно и води до рязко влошаване на разглежданите показатели; (в) дефицитът по текущата сметка е по-голям
проблем пред икономическото развитие на държавите с фиксиран валутен
курс спрямо тези с инфлационно таргетиране.
Д-р Д. Бобева, директор “Международни отношения”, БНБ, разгледа
новите инициативи на ЕС в областта на финансовите услуги и предизвикателствата за България. Проследявайки регулирането на финансовия сектор в
ЕС преди кризата, тя стигна до извода, че финансовата криза и нейните
вторични ефекти разкриват сериозни слабости в европейската рамка за
регулиране и надзор на финансовата система. За реформиране в тази област
е приета “Пътна карта”, публикувана на 25 февруари 2009 г. Тя съдържа 31
препоръки, насочени към: нова регулаторна рамка за по-добро управление на
рисковете, нов координиран надзор в ЕС, ефективно управление на кризи. Д.
Бобева анализира подробно институционалните промени (Европейска система от национални надзорни органи, Европейски съвет за системен риск),
новите законодателни инициативи на ЕС, а също и техническите промени. Тя
проследи разширяването на регулираните продукти и институции и тенденциите в регулацията на финансовия сектор: отнемане на национални дискреции, засилване на единния вътрешен пазар чрез общностни, а не национални
мерки, предоставяне на нови правомощия на ЕК, ЕЦБ и останалите институции на ЕС, въвеждане на нови лицензионни и регистрационни режими и т.н.
Специално внимание беше отделено на разширяването и затягането на
регулациите в Еврозоната, т. нар. 6 пакета. Авторката коментира и позицията
на БНБ по тези въпроси, че подобен автоматичен механизъм, основан на
използването на ограничен набор от икономически и финансови показатели,
не отчита различната степен на икономическа конвергенция на държавите, в
резултат от което е възможно да бъдат дадени подвеждащи сигнали за
състоянието на конкретната икономика и отделна държава неоснователно да
бъде определена като страна с макроикономически неравновесия. В заключение Д. Бобева посочи рисковете, които могат да възникнат от новите
инициативи на ЕС в областта на финансовите услуги като: свръхрегулация и
загуба на конкурентоспособност на глобалния пазар; свръхцентрализация и
морален риск; свръхактивност за сметка на качеството; разнопосочно въздействие върху отделните страни, върху догонващите икономики и върху
Еврозоната; задълбочаване на интеграцията в Еврозоната, но и фрагментация на единния пазар.
В доклада на проф. д-р Т. Хубенова-Делисивкова (ИИИ при БАН) тематиката за суверенния дългов риск е насочена към перспективите за
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финансовата интеграция на България в ЕС. Най-напред тя обоснова тезата
за суверенния дълг в ЕС като фактор за забавяне на растежа и посткризисното развитие. После разгледа въпросите на европейския суверен риск
като фактор за нови концепции за икономическото управление на ЕС и
предложената “пътна карта” за излизане от кризата. Стои въпросът дали
ефектите от нея ще бъдат конюнктурни, или дългосрочни. Оттук нататък
докладващата насочи анализа към прилагания дисциплиниращ неолиберализъм в ЕС и темата за Европа на “две скорости”. Проблемът е какво означава това - криза в квазифедерализма или нов политически съюз? Създаваният Европейски финансов пакт и банков съюз очертава едно “ядро” в
Икономическия паричен съвет и при това положение се поражда въпросът
така ли ще остане, или ще се предприеме реконструкция на ЕС? В резултат
от анализа проф. Хубенова-Делисивкова очерта перспективи пред България
за финансовата интеграция в ЕС, като обоснова две групи фактори – създаващи възможности и създаващи заплахи за страната.
В доклада си проф. М. Христов (Висше училище по застраховане и
финанси) разгледа съвременните предизвикателства пред фискалната и
паричната политика на България. Той стигна до следните обобщения: основно предизвикателство пред фискалната политика е дефицитът в рамките на
приходите и разходите на държавата (консолидираната фискална програма);
съпътстващи предизвикателства пред фискалната политика са проблемите
на приходите и разходите на държавата; в България няма сериозни съвременни предизвикателства пред паричната политика, тъй като нейната банкова система работи в условията на паричен съвет; в областта на паричната
политика не са за подценяване обаче проблемите с ограничените възможности за съобразяване с търсенето на пари и включването на чуждестранни
валути в паричните агрегати; премахването на валутния борд ще увеличи
проблемите в областта на паричната политика.
В критичен тон беше поднесен докладът “Концептуални аспекти на
изхода на кризата” от проф. д-р Д. Динков (УНСС). Той изрази силното си
безпокойство от продължаващата финансова и суверенна дългова криза,
предизвикателствата, които стоят пред Еврозоната и възможностите на ЕС
да излезе успешно от тази ситуация. Във връзка с това проф. Динков
повдигна и въпроси за нестабилността на някои страни като Гърция, което не
е в полза на европейската интеграция. За условията на България той представи в критичен план наличието на паричния съвет, което води до създаването и натрупването на нови диспропорции, но за жалост този въпрос се
подценява.
Два доклада се отнасяха до банковия сектор. Проф. д-р И. ХристоваБалканска (ИИИ при БАН) разви темата за структурна реформа и регулиране
на банковия сектор в ЕС. Тя представи състоянието на европейския банков
сектор след 2000 г., предопределено от комбинираното въздействие на
следните фактори: въвеждането на еврото като главно платежно и резервно
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средство на ЕС, глобализацията и отпадането на банковото посредничество,
приложението на новите технологии във финансовите операции и конкуренцията от страна на небанковите финансови посредници. След това проследи развитието на финансовата интеграцията в Европа, като освен
институционалните промени разгледа и други фактори: задграничните инвестиции на европейските банки като проявление на глобализацията; повишаване на рентабилността на европейските търговски банки през 2002-2004 г.;
ограничаване на гарантираните банкови емисии на ценни книжа и др. Тя
обърна внимание на засилващата се конкуренция, която налага структурни
промени, а също и наблюдаваните тенденции на спад в банковата активност
и дейност; намаляване на броя на банките в Еврозоната след кризата и др.
Докладващата констатира, че днес европейските банки не са преодолели
ефектите от кризата. Темата за банковата система беше обвързана с нарастването на държавните дългове, което налага рекапитализация на европейските банки. Те трябва да се приспособят към нова пазарна среда и нови
регулации. Някои от банките показват положителни резултати по отношения
на тяхната рекапитализация, но приспособяването им към следкризисните
условия не е приключило. Според проф. Христова-Балканска перспективите
остават неясни, вкл. извън Еврозоната, и се очертава необходимост от промяна.
Банковият сектор в България беше засегнат в доклада на проф. д-р Ст.
Вачков (Икономически университет – Варна). В полемичен тон той потърси
отговор на въпроса оправдан ли е антикризисният консерватизъм на банките
в България. На фона на макроикономическа картина за развитието на страната през последните няколко години проф. Вачков потърси характеристиките
на банковия сектор (капитал, активи, кредитен портфейл, привлечени
средства) и неговата връзка с реалната икономика. Като проследи депозитната база на домакинствата, той стигна до извода, че след като 4.8% от
домакинствата държат 68% от спестяванията, тя прилича по-скоро на
латиноамериканския икономически модел. Докладващият отдели значително
внимание на позицията на БНБ и наблюдаваните във връзка с това явления
като: спрените плащания по изпълнени проекти (около 1.5 млрд. лв.);
дискриминацията на малки и средни предприятия извън София; съмненията
за нерегламентирани сделки от някои банкови ръководства и т.н. В критичен
план проф. Вачков обобщи казаното от него с разглеждането на дилемата
към какво се стреми банковият сектор – към проява на народностопанска
отговорност или етично неутрална икономическа рационалност, което е
равностойно на дилемата икономически растеж или стабилна бедност.
Тази дилема беше разгледана през призмата на очакваните от страна
на банките-майки и вече наблюдавани промени, на проявяващите се
симптоми за промяна в поведението на субсидиарите у нас. Освен това той
очерта начините, по които трябва да се промени банковият сектор в нашата
страна.

132

Икономическото развитие на Европейския съюз и България след кризата 2008-2009 г.

В сегашните условия основната цел за България е да поддържа финансова стабилност и да постигне устойчив икономически растеж чрез разширяване на инвестициите и иновациите. Второто направление беше обединено под наименованието “Икономически растеж, иновации и инвестиции”.
За да докаже гледните си точки, проф. д-р ик. н. Г. Минасян (ИИИ при
БАН) построи изложението на доклада си “Финансова и/или икономическа
стабилизация” върху две групи аргументи – на правителството и контрааргументи. Към първата група причисли такива като: поддържа се нисък, дори
и намаляващ дефицит на консолидирания държавен бюджет; поддържа се
нисък размер на консолидирания държавен дълг. Авторът посочи, че през
последните 15 години обаче на два пъти икономическият растеж рязко скача
от сравнително висок положителен на значително нисък отрицателен (19951996 и 2008-2009 г.). Това означава, че е необходим комплексен анализ на
макроикономическите показатели. Като негови контрааргументи проф. Минасян посочи влошаването на финансовата сметка по платежния баланс,
намаляването на постъпленията в консолидирания държавен бюджет, свиването на инвестиционната активност (с 39.2% за 2009-2011 г.!), високото
равнище на корупция в страната, високият процент на бедността и т.н. В
резултат от анализа той стигна до извода, че посочените факти и данни не
съответстват на твърдението за наличието на финансова стабилност в
България. Това, което се появява като симптом, е натрупването на социалноикономическо напрежение, което може да нанесе непоправими щети върху
процеса на интегриране на страната в европейските икономически структури.
В доклада си д-р Ш. Мийсел и д-р К. Вида (Институт за световна
икономика при Научния център за икономически и регионални изследвания в
Унгарската академия на науките) се спряха икономическото развитие на
десетте новоприети в ЕС страни от ЦИЕ по време на кризата и вероятните
перспективи за излизане от нея. На базата на богат статистически материал
те разгледаха в сравнителен план широк кръг от показатели, очертаващи
определени тенденции по време на кризата и валидни за повечето или за
отделни страни: забавяне на догонването на доходите на средното за ЕС
равнище; ограничаване на притока на ПЧИ, понижаване на инфлацията (но
дали това е устойчиво?) и др. В резултат от анализираните факти авторите
направиха следните обобщения: (а) през 2011 г. започва възстановяване на
тези страни от кризата, през 2012 г. се отбелязва известно нарастване на
темпа на растеж, а изгледите за 2013 г. са по-добри; (б) едва ли ще се върне
предкризисната динамика на икономически растеж; вероятно ще се установи
траектория на балансиран устойчив растеж, намиращ се в зависимост от
външните за тези страни условия; (в) публичните финанси вървят към бавна
консолидация.
Д-р Г. Сарийски и проф. д-р ик. н. Р. Рангелова (ИИИ при БАН) проследиха развитието на банковата дейност в България и по-конкретно кредитира133
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нето по икономически отрасли и дейности като фактор за икономическия
растеж. Като се позовават на широк набор от предходни изследвания в света
по тази тема, те обобщават, че по-малко от половината от изследванията
посочват ясна взаимовръзка между развитието на финансовата система и
растежа; тази взаимовръзка варира по сила и насоченост; ефектът се
проявява предимно при страни в преход или в период на индустриализация;
кризите компенсират позитивните ефекти. На базата на данни за България
през последните десетина години се установява по какъв начин отрасловата
структура на кредитирането стимулира икономическия растеж. Налагат се
следните изводи: (а) търговските банки насочват финансирането към сегменти, в които то би допринесло за най-бърза и висока възвръщаемост. Найчесто тези сегменти нямат отношение или към високотехнологични производства, или към останалите предпоставки за дългосрочен растеж (образование,
здравеопазване); (б) банките са поле за конфликт на интереси: от една
страна, те целят максимална печалба, а от друга - стабилно парично обръщение. Растежът не е приоритет на нито една от страните; (в) растежът на
финансовата система е самоцелен. Печалбата на финансовата система на
практика “изпомпва” доход от реалната икономика; (г) регулаторната рамка на
банковата дейност постоянно се усложнява. Единственият начин да се
повиши нейната ефективност е чрез регулиране на основния резултат от
банковата дейност – печалбата.
Доц. д-р В. Пиримова (УНСС) се спря върху спецификата на последната финансова и икономическа криза в сравнение с по-големите предходни
кризи от ХХ век. Последната криза все още е не докрай преодоляна на
много места в света, вкл. в ЕС. Тя поставя сериозни предизвикателства
пред съвременното развитие на концепциите за цикличното развитие и
откроява необходимостта от ново структурно преустройство на икономиката
за възстановяване на условията и перспективите на растежа в национален,
регионален и световен мащаб. Анализът даде възможност да се обобщи, че
в съвременните условия ускореното развитие на финансовия и технологичния сектор е стимулирано до голяма степен от разрастващите се мащаби
на индустриалното производство, на международната търговия и ПЧИ.
Превесът и по-голямата интензивност на развитието на финансовата
сфера, която е по-нестабилна, създават предпоставки и опасност от възникване на нови кризисни напрежения. Предвид тесните междуотраслови
връзки и ефекти, като противодействие на тези тенденции изпъкват две
основни и непреходни направления на стимулиране на икономическите
процеси. Първо, категорично необходими са повече инвестиции в производствените сфери и отрасли, концентрирани върху модернизиране на
прилаганата техника, на технологиите и продуктите. Това ще създаде предпоставки инвестициите и иновациите да изпълнят действителната си роля
на двигатели на траен икономически растеж. Второ, изисква се съсредоточаване на усилията върху разработване и използване на нови алтер-
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нативни източници на енергия, за да се ограничат негативните ефекти от
редуциращия се потенциал на суровинно-енергийния сектор. Това ще
допринесе за повишаване на конкурентоспособността и стабилизиране на
източниците на растежа сега и в близка перспектива.
В своя доклад проф. д-р ик. н. Р. Чобанова (ИИИ при БАН) разгледа
предизвикателства пред националната иновационна политика за растеж. Тя
посочи 8 от тях, свързани с: намаляващото търсене и предлагане на знания в
рамките на националната икономика и разширяване на пропастта с развитите
икономики; недостатъчното финансиране за НИРД, неработещите научна,
технологична и иновационна политика, ниския дял на високотехнологичен
износ и внос; човешкия капитал; секторните политики; дестабилизирането на
структурата на отраслите. Проф. Чобанова подходи критично към вложената
политика в държавния бюджет по отношение на иновациите, която в сегашния вид няма как да допринесе за устойчиво развитие на България и
повишаване на конкурентоспособността на нейната икономика. Това е недействаща политика с недостатъчна координация между институциите. Според нея решението е в търсене на вътрешни ресурси за иновации и външни
пазари за реализация, вкл. мобилизиране на вътрешните и външните финансови източници за реализиране на приоритети.
За ефекта на икономическите политики върху растежа разсъждаваха в
доклада си д-р К. Ганев и д-р Р. Симеонова-Ганева (Стопански факултет на
СУ “Климент Охридски). Те направиха това на базата на модела за оценка на
въздействието от европейските средства върху българската икономика
(SIBILA) в рамките на проекта “Разработване на модел за оценка на въздействието на Структурните и Кохезионния фонд (СКФ)”, финансиран по
Оперативна програма “Техническа помощ”. По същество той представлява
симулационен модел на българските инвестиции в дългосрочен растеж.
Върху този модел са работили екип от специалисти в страната, сред които и
авторите на доклада, и той е завършен през 2011 г. В модела са включени
202 макроикономически променливи, от които 32 са екзогенни (зададени като
външни за модела данни) и 170 ендогенни (получават се като резултат от
решаването му). Икономиката е разгледана от страна както на търсенето,
така и на предлагането. Обхванати са четирите основни сектора на икономиката – реален, паричен, фискален и външен. Освен това са изградени три
допълнителни блока, третиращи акумулирането на човешки капитал, инфраструктура и технологии. Иконометрично оценените зависимости третират
краткосрочните и дългосрочните зависимости между променливите. Достойнство на модела е, че позволява декомпозиция на ефектите по групи
стоки и отрасли. Моделът разглежда икономическото развитие при два
алтернативни сценария: базисен, в който не са включени СКФ, и алтернативен, отразяващ финансирането по СКФ. Разликата между резултатите от
тези два сценария представлява оцененият нетен ефект от усвояването
на СКФ. Резултатите от тестването на модела показват, че СКФ са от
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ключово значение за реализирането на растеж в българската икономика през
2011 и 2012 г. На практика без тези средства растежът би бил близко до
нулевия.
Третото тематично направление на конференцията беше насочено към
проблемите на пазара на труда и социалната политика. Вниманието се
концентрира върху намаляване на напрежението на пазара на труда и преодоляването на финансовите и на бюджетните предизвикателства във връзка
с провежданата социална политика.
В доклада си проф. д-р И. Белева (ИИИ при БАН) разгледа проблемите
на заетостта и безработицата в България. В резултат от анализа тя стигна до
редица изводи и обобщения, някои от които са следните. През периода 19901998 г. промените се диктуват предимно от реформите на прехода, а след
1999 г. цикличните фактори засилват своето влияние, като моделът на
заетостта се променя. От гледна точка на периодите на икономическо развитие влиянието на динамиката на икономическия растеж върху заетостта е
особено силно по време на криза. При стабилизация и възход растежът не
подкрепя съществено нарастването на заетостта. Пазарът на труда днес
функционира на основата на пазарни принципи в деформирана пазарна
среда - нелоялна конкуренция, корупция, монополни структури, скрита/
нелегитимна заетост и значително държавно администриране. Извършените
промените в пазара на труда са частично позитивни от гледна точка на потенциала за развитие, но има натрупани и възникващи нови проблеми. Поради
продължаващите процеси на преструктуриране на икономиката в силно
неустойчива среда при променящи се приоритети, посоки и скорост на
развитие твърде трудно се осъществява трансформирането на растежа в
заетост, а оттам - в доходи и в икономически и социален просперитет. Промените в професионалната структура като намаляване на квалифицирания и
нарастване на неквалифицирания труд, относително нисък дял на заетост
във високотехнологични производства и т.н. са натоварени с дълготрайни
негативни последствия. Подобна структура на работната сила трудно би
захранила “интелигентен” икономически растеж.
Върху въпросите за развитието на човешкия капитал и сегментираните
групи на трудовия пазар се спря проф. д-р М. Атанасова (УНСС). За такива
групи от населението тя приема: лица с основно и по-ниско образование,
безработни, жени от възрастова група 25-64 години, заети в малки и средни
предприятия, заети по гъвкави форми (непълно работно време и др.). Тя
коментира ситуацията у нас на базата на фактически данни и в перспективата
на Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образоването и
обучението (ECET 2020). В резултат от това проф. Атанасова стигна до обобщението, че поддържането и обогатяването на уменията зависи от редица
фактори, един от които е заетостта. В условията на сегашната криза заетостта става дефицитно благо и безработицата нараства, с което се увеличават и
опасностите за ерозия на човешкия капитал.
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Проф. д-р В. Цанов (ИИИ при БАН) анализира развитието на работната
заплата в условията на цикличните колебания в България. Акцент в доклада
е сравнително слабата адаптация на заплатите към икономическия растеж.
Освен това има нисък дял на компенсациите на наетите в БВП, което се
дължи на първичното разпределение на брутната добавена стойност в организациите. При това се наблюдава тенденция към плавно понижаване на
този дял през фазите на икономическото развитие. Колективното договаряне
върху заплатите оказва слаб ефект. Според проф. Цанов през посткризисния
период не могат да се очакват съществени промени в динамиката на работната заплата в близките години.
Проблемите на социалното осигуряване във фазите на икономическия
цикъл бяха предмет на обсъждане от проф. д-р Й. Христосков (ИИИ при
БАН). По отношение на разгледаните от него хипотези той стигна до определени изводи: (а) хипотезата за отсъствие на съзнателно прилагана политика
на развитие на социалното осигуряване спрямо динамиката на БВП се
потвърждава за по-голяма част от последните две десетилетия; (б) комулативното натрупване на проблеми доведе до огромни дефицити във фондовете на социалното осигуряване, до ерозия на доходите от пенсии и до
нарастващо недоверие в осигурителната система при продължаващата
криза; (в) реактивният подход е доминирал над стратегическите политически
решения, които не могат да се отнесат към даден теоретичен модел на
смекчаване на негативното въздействие на цикличността в развитието на
икономиката. Ясно се открояват лобистки политики и прокризисни вместо
антикризисни действия.
Проф. д-р Г. Шопов (ИИИ при БАН) представи основни изводи и оценки
за промените в социалното подпомагане в контекста на различните периоди
от икономическото развитие през 1990–2011 г. За целта той разгледа отделните форми, програми и инструменти за социално подпомагане, като поголямо значение отдели на модела на системата за гарантирани минимални
доходи (ГМД). Дизайнът й по правило се е адаптирал към тези промени
(“затягане и активиране” vs. “отваряне и либерализиране” на достъпа), което
е предпоставка за по-адекватна социална защита. Разходите за социална
защита би трябвало да са антициклични, т.е. да нарастват при криза и да се
ограничават при благоприятна конюнктура. Така е и в България, като изключение се наблюдава през периода на последната криза. Генералният извод е,
че социалната и икономическата политика трябва тясно да си взаимодействат, което означава, че политиките за социално подпомагане трябва да
бъдат свързани с тези на пазара на труда, а социалните програми - да бъдат
подкрепяни от активни програми и мерки за заетост.
Проф. д-р ик. н. Н. Павлов (УНСС) разгледа в критичен план приложението на европейските препоръки за модернизиране на пенсионната
система в България. Най-напред той направи преглед на заложените като
изисквания от ЕК пенсионни промени. На базата на анализ на тези промени
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той обобщи, че в политиките по модернизиране на пенсионната система в
България се следва философията на парадигмата на тристълбовия модел,
но с твърде забавени темпове на реформиране и адаптиране към последиците от демографското стареене и икономическата криза, към добрите
практики в ЕС, Стратегия “Европа 2020” и програмата за адекватни и устойчиви пенсии.
Проф. д-р П. Луканова (ИИИ при БАН) се спря на въпросите на образованието и квалификацията в условията на икономически спадове и растеж
в България. Чрез съпоставяне на външните стратегически приоритети за
образованието, обучението и професионалната квалификация с реализираните организационните промени в техните системи в страната през
периода 1990 - 2011 г. тя доказа тяхното същественото изоставане. Реформите у нас са реализирани доста фрагментарно, главно поради подценяване
на образованието и квалификацията като политически приоритети и при
запазване на ограничено им финансиране и слабото му подчиняване на
изискванията за качество и ефикасност.
Четвъртото тематично направление беше за мобилността на работната сила, като акцент в него е определянето на възможностите за подобряване на мобилността на българските граждани в рамките на ЕС.
Темата за ефектите на глобалната криза върху миграцията и за паричните трансфери на емигрантите в Албания представи И. Гедеши (Център за
икономически и социални изследвания, Албания). След като очерта профила
на емигрантите и настъпилите промени в социалния и икономическия им
статус в страните, в които са заминали, докладващият се спря на промените,
настъпили по време на кризата от 2008-2009 г. Тогава се наблюдава намаление на броя на емигрантите от Албания, главно поради високата безработица и ограничените възможности за работа, както и поради по-високите
доходи в приемащите страни. Поради спадналите доходи на албанските
имигранти в страните, засегнати от кризата, се отбелязва намаление на
размера на паричните трансфери, които те изпращат в родината си. Явлението връщане на емигранти се разглежда от две гледни точки: (а) песимистична - връщането им ще предизвика по-силно напрежение на пазара на
труда в Албания, където и сега равнището на безработица е 13%; (б) оптимистична - връщането ще предизвика кумулиране на спестявания и създаване на работни места от самите бивши емигранти.
Проф. Л. Кекеновски (Икономически факултет на Скопския университет) представи демографското възпроизводство и социално-икономическото развитие в контекста на новите миграционни процеси в БЮР Македония.
Той обрисува профила на емигрантите от страната по пол, възраст, равнище
на образование, мотиви и т.н. На тази основа проф. Кекеновски разгледа
интересната връзка между висшето образование, безработицата и емиграцията през последните години. Това му позволява да направи извода, че
“изтичането на мозъци” от БЮР Македония бързо нараства и най-активни са
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високообразованите млади хора. Така страната губи собствен човешки капитал, особено на възраст между 25 и 29 години, което не се отразява благоприятно върху нейното цялостно развитие.
Проф. д-р И. Христова-Балканска (ИИИ при БАН) разгледа въпросите
за влиянието на паричните трансфери от емигранти върху икономиката на
България. На основата на богат емпиричен материал тя проследи динамиката на получаваните трансфери през последните 12 години и сферите, в които
се прилагат изпратените средства, и стигна до следните обобщения: Паричните трансфери са важен източник на доходи за много домакинства. Те обаче
могат да покрият част от финансовия дефицит и не могат да компенсират
дохода, който би могъл да бъде създаден, ако българската икономика създаваше работни места и функционираше при наличието на квалифицираните
работници, които са напуснали страната. Разликата в заплащането между
заетите в развитите страни от ЕС и България ще продължи да действа в посока към отлив на специалисти от страната ни.
Проф. д-р В. Минчев (ИИИ при БАН) докладва резултатите от организирано от него анкетно проучване на българската диаспора в Испания. Днес
българите в Испания наброяват около 171 000, които живеят в 3261 населени
места там. През 2000-2009 г. Испания е втора след САЩ по привличане на
чуждестранно население. През 2000-2005 г. половината от растежа на БВП
на страната се дължи на притока на имигранти. Освен в чисто социалноикономически план предпочитанията към Испания като дестинация за имиграция идват и поради периодично провежданите регуларизации на чуждестранното население – 1991 г., 1996 г., 2000-2001 г., 2002 г., 2005 г. Изследването е
проведено в 24 населени места, избрани на случаен принцип, във всяко от
които живеят не по-малко от 100 българи. Богатата гама от получени емпирични данни е добра основа за изучаване на българската емиграция и
провеждането на адекватна политика спрямо нея.
На основата на данните от споменатото анкетно проучване доц. д-р И.
Зарева (ИИИ при БАН) разгледа по-подробно заетостта на българските
имигранти в Испания - според заеманите длъжности, съответствие с придобитата квалификация, административна (законова) база и т.н. Резултатите
показват, че няма съществена разлика между статуса на заетите българи на
пазара на труда в Испания и в други държави. Освен това, независимо че
голяма част от българите в чужбина губят своята квалификация и много от
тях участват в сивия сектор или са безработни, те предпочитат да живеят и
работят в чужбина.
Проф. д-р ик. н. Р. Рангелова (ИИИ при БАН) предаде накратко
същността на наскоро завършен международен проект, координиран от
института GVG в Кьолн (Германия) “Социалното въздействие на емиграцията
и вътрешната миграция село-град в Централна и Източна Европа”, в който са
включени 25 държави от Източна Европа, в т.ч. България. Сред направените
в резултат на анализа за България основни препоръки са следните: (а) За да
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се отговори правилно на предизвикателствата на емиграцията и да се предприемат адекватни и ефективни политики по миграцията и трансграничната
мобилност на българите, държавата трябва да подобри информацията и
изследванията за тях, както и да организира мониторинг на миграционните
процеси в страната; (б) Успехът на бъдещите политики не е в задържането на
човешкия капитал в страната, а по-скоро в съдействието за неговото
развитие, вкл. по време на емиграцията, и използването на предимствата от
нея за България; (в) Обща черта на сегашната миграционна политика на
България остава значителен брой стратегии, планове за действие, програми
и т.н., които често са подложени на критика поради техния декларативен
характер и липса на конкретни цели със съответни индикатори за постигане.
Те не са достатъчно фокусирани върху подпомагането на циркулиращата
миграция.
За полезността на конференцията свидетелстват продължилите след
нейното провеждане отзиви и дискусии, както и положителните оценки за
работата й.
Проф. д-р ик. н. Росица Рангелова
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ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN UNION AND
BULGARIA FOLLOWING THE CRISIS 2008-2009
The Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences
(BAS) organized an international conference entitled “The Post-Crisis Economic
Development of the European Union and Bulgaria (held in Sofia between 18th and
19th October 2012). The conference was attended by scholars and experts from
Hungary, Albania, and FYR of Macedonia, as well as by a large number of colleagues
from over 30 universities, higher schools, and institutes from Bulgaria, from ministries,
scientific and manufacturing organizations, from companies, from the media, etc.
The participants were greeted and the conference was opened by H.E. Mr
Philip Otie, Ambassador of the Republic of France in Bulgaria. From the standpoint
of an economist, he expertly introduced the audience to subjects that are of topical
importance for Europe.
The major issues of discussion within the itinerary were distributed along
four lines. The first line of discussion focused on the challenges that the Euro zone
faces in relation to overcoming the financial and sovereign debt crisis and in
particular the opportunities for and prospects of overcoming it. The conference
opened with a report by Prof. А. Inotai of the Hungarian Academy of Sciences. The
report considered the macroeconomic influences of the global financial and
economic crisis and the possibilities for returning to the growth stage of the
countries from the European Union (ЕU), specifying: first, the re-establishment of
export as an argument in favour of the model of export-oriented growth, second,
the budget deficiency and the steps towards fiscal consolidation, and third, the
long-term negative influences and what needs to be done to reduce public debt.
According to him, the only way of controlling the crisis would be to shift the focus
from fiscal consolidation to growth stimulation. In relation to this standpoint, he
outlined the specific role of Germany and its policy of financial restrictions in
separate countries. Prof. Inotai also elaborated on why the policy of a common
fiscal consolidation has not been effective in contemporary conditions. Therefore,
he was in favour of the idea that the paradigm should necessarily be changed
through overcoming the demagogy of the policy of the EU carried out so far, and
that we should take a sober view of the prospects of income freezing, increasing
the differentiation among people, and the ensuing current and forthcoming social
unrest. Today we are faced with the dilemma of how to conjoin the two policies,
that of fiscal consolidation, and that of growth. According to the scholar, this could
be achieved simultaneously, wherewith the growth would facilitate solving the
issues of fiscal consolidation. He focused on major key elements of potential
growth. Unbalanced fiscal consolidation would not alter the situation. We could not
rely only on fiscal consolidation by disregarding key factors of the increase of
competitiveness, including investments in real sectors, savings, and incentives
should those be directed towards investments, not towards personal uses, etc.
Prof. Inotai considered export as a key factor for growth. There are key challenges,
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he outlined, that are currently concealed by the manifestations of crisis but that are
extremely important and have long-term consequences. Those are the demographic
problems, the labour market, the social model, even democracy. Therefore, political
rationality should be regarded against economic rationality.
A. Oros, PhD оf the Institute of World Economy at the Scientific Centre of
Economic and Regional research at the Hungarian Academy of Sciences
elaborated on the topic of the specific role of Germany as a leader in the
management of crisis in the European zone. First, she outlined the stand that the
crisis was not a sovereign crisis but such as encompasses certain misbalances
with regard to current accounts and competitiveness. German policy is of particular
importance for countries like Greece, Italy, Portugal, and Spain. Germany faces a
trilemma that needs to be solved: export constantly exceeds import, there is a lack
of strict uniform monetary union within the boundaries of the EU, and the existence
of an independent central bank. In this aspect, the coming parliamentary elections
in Germany in September 2013 are of particular importance since part of the
preparation campaign is going to be the European policy. Every step of Germany
towards the course of political actions in this respect is significant. Nowadays, we
are witnesses of certain changes in the forms of communication among the
governments of the separate countries (for example, A. Merkel’s visit to Greece).
“The Financial Crisis and the Economic Inequality in Central and Eastern
Europe” was the topic of the report of Chief Assistant Professor P. Chobanov
(University of National and World Economy). He made a comparative analysis of
eight countries newly-associated to the EU in terms of a number of indices: defict
in the current account and labour expenses, employment, youth unemployment,
direct foreign investments, and foreign trade. The analysis resulted in an outline of
some common tendencies that have become prominent in the countries under
consideration, e g. in 2011, the market share of the export in the countries with a
fixed rate of exchange was higher than their pre-crisis levels and this has refuted
the fears that their competitiveness would diminish; in pre-crisis years, the deficit of
the current account was met through direct foreign investments only in Bulgaria
and Estonia, whereas the dynamics of the index was rated as unstable with regard
to financing the deficit; the analysis of the domestic demand within the pre-crisis
period has shown overburdening of the economies of almost all countries under
consideration except the Czech Republic and Hungary; the structure of the
investments before the crisis has not been particularly favourable in the countries
under consideration since those in the real estate area have predominated and
their relative share has been the highest within the countries with a fixed rate of
exchange, etc. Those observations have given ground to the author to draw the
following conclusions: (a) before the crisis, considerable misbalances were
accumulated as would raise the susceptibility of the countries to shocks; (b) the
countries of Central and Eastern Europe were not prepared for the crisis and their
economies were highly susceptible to the negative influences of shocks; due to
that, the financial and economic crisis has significantly influenced them leading to a
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steep deterioration of the indices under consideration; (c) the deficit of the current
account has been a greater problem for the economic development of countries
with a fixed rate of exchange rather than for those with inflation targeting.
D. Bobeva, PhD Manager of International Relations at the Bulgarian National
Bank, reviewed the new initiatives in the EU in the area of financial services and
the challenges faced by Bulgaria. Outlining the pre-crisis regulating measures
within the financial sector in the EU, she came to the conclusion that the financial
crisis and its secondary effects have reveals serious weaknesses of the European
framework of regulations and control of the financial system. The Road Map
published on 25th February 2009 was adopted as a basis of reform in this area. It
contains 31 recommendations aimed at: a new regulatory framework for a better
risk management, new coordinated control within the EU, effective management of
crises. The author of the report provided a detailed analysis of the institutional
changes (the European System of National Supervisory Bodies, the European
Systemic Risk Board, or ESRC), the new legislative initiatives of the EU, and also
some technical changes. She also traced the expansion of the regulated products
and institutions, as well as the tendencies in the regulation of the financial sector:
withdrawal of national discretions, enhancing of the united internal market through
community, not national, measures, conferring new powers to the European
Commission, to the European Central Bank, and to the other EU institutions,
introduction of new licensing and registration regimes, etc. Special attention was
paid to the extension and the tightening of regulations within the European zone,
the so called Six-pack Shortcuts. Comments were expressed regarding the
Bulgarian National Bank’s stand on these issues, namely that such automatic
mechanism, based on the use of a limited set of economic and financial indices,
does not take into consideration the various degrees of economic convergence of
the states as a result of which misleading signals could be given about the state of
the respective economy, and the country would be groundlessly classified as one
of macroeconomic disequilibrium. Assoc. Prof. Bobeva concluded pointing out the
risks which could arise resulting from the new initiatives of the EU in the field of
financial services, e.g. excess regulation and loss of competitiveness on the global
market; excess centralisation and moral risk; over-activity at the expense of quality;
divergent effect on the separate countries, on the competitor economies, and on
the European zone; intensifying of the integration within the euro zone, but also
fragmenting of the Single Market.
Prof. T. Hubenova-Delisivkova, PhD (Economic Research Institute at the
Bulgarian Academy of Sciences) delivered a report whose topic was the sovereign
debt risk. The report focused on the prospects for financial integration of Bulgaria
within the EU. First, she stressed on the sovereign debt in the EU as a factor
slowing the growth and the post-crisis development. Then, she considered the
issues of European sovereign risk as a factor of new concepts of economic
management of the EU and also the “Road Map” suggested as a way out of the
crisis. The opinion was expressed that it was yet to be defined whether the “map”
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would have ad hoc or long-term effects. Further on, the analysis was directed to
the applied disciplining neo-liberalism in the EU and to the topic of “two-speed
Europe”. The point is whether this would mean crisis of the quasi-federalism or a
new political alliance. The European Financial Pact with bank alliance that is being
created has outlined a “core” in the Economic Monetary Council and this has left
the question open of whether the European Union will remain the same or be
restructured. Prof. Hubenova-Delisivkova’s analysis concluded with an outline of
the prospects for financial integration of Bulgaria within the EU. Two groups of
factors were pointed out: those generating opportunities for this country, and those
that generate threats.
In his report, Prof. M. Hristov (Higher School of Insurance and Finance)
reviewed the contemporary challenges to Bulgaria’s fiscal and monetary policy. He
conclude within the following lines: the major challenges to the fiscal policy is the
deficit within the framework of revenue and expenditure in the state (the
consolidated fiscal programme); the accompanying challenges to the fiscal policy
are the problems of the revenue and expenditure of the state; there are no serious
contemporary challenges to the monetary policy since its bank system operates
under the conditions of a monetary board; however, the monetary policy should
not disregard the problems related to the limited possibilities for complying with the
demand for money and the inclusion of foreign currencies in the monetary
aggregates; removing the currency board would increase the problems within the
monetary policy.
Prof. D. Dinkov, PhD (University of National and World Economy) delivered
a highly critical report entitled “Conceptual Aspects of the Outcome of Crisis”. He
expressed his concern about the persisting financial and sovereign debt crisis,
about the challenges that the Euro zone faces, and about the opportunities for the
EU to surface out of this situation. With respect to the latter, he raised the issue of
the instability of some countries, like Greece, that does not facilitate European
integration. Concerning the conditions in Bulgaria, he presented, though in a critical
note, the presence of a monetary board that would lead to the generation and
accumulation of further disproportions – an issue which, unfortunately, has been
overlooked.
Two reports concerned the bank sector. Prof. I. Hristova-Balkanska, PhD
(Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences) elaborated
on the topic of the structural reform and regulation of the bank sector in the EU.
She made an outline of the European bank sector after the year 2000 which was
pre-determined by the combined effect of the following factors: introducing the
Euro as the principal means of settlement and reserve in the EU; globalisation and
the removal of bank intercession; the application of new technologies in financial
operations; and competition on the part of non-banking financial intermediaries.
Then she traced the development of financial integration in Europe. Apart from the
institutional changes, she reviewed other factors, such as offshore investments of
European banks as a manifestation of globalisation; raising the profitability of
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European commercial banks between 2002 and 2004; restricting the guaranteed
bank emissions of securities, etc. The increasing competition that causes structural
changes was discussed, as well as the observed tendencies of a decline of the
bank activities, and also the reduction of the number of banks in the Euro zone
after the crisis. It was pointed out that currently the European banks have not
managed to overcome the effects of the crisis. The topic of the bank system was
connected with the increase of the national debts that presupposes recapitalisation of the European banks. They should adapt to the new market
environment and the new regulations. Some of the banks have shown positive
results with respect to their re-capitalisation, yet their adaptation to the post-crisis
realities has not come to an end. According to Prof. Christova-Balkanska, the
prospects, including outside the Euro zone, remain unclear and the change is
imperative.
The bank sector in Bulgaria was the object of discussion of the report by
Prof. St. Vachkov, PhD (University of Economics, Varna). In a polemic tone, he
searched for an answer to the question whether the anti-crisis conservatism of
banks in Bulgaria was justified. Against the background of the macroeconomics of
the development of the country within the past several years, he searched for the
characteristic features of the bank sector (capitals, assets, credit portfolio, debt
funds) and the sector’s connection to real economy. By tracing the deposit basis of
households, he came to the conclusion that since 4.8% of the households hold
68% of the savings, the economy was rather of a Latin American type. Special
attention was paid to the stand of the Bulgarian National Bank and the phenomena
related to this stand, like ceased payments for implemented projects (around 1.5
milliard levs); discrimination of small and medium-sized enterprises in the countryside;
suspicions about non-statutory transactions of certain bank administrators, etc. The
critical tone was not spared in his summary either, where he reviewed the dilemma of
what the bank sector was aiming at: the manifestation of responsibility towards the
national economy or ethically neutral economic rationality which, in other words,
was identical to the dilemma of economic growth or stable poverty. This dilemma
was viewed in the light of the changes that the mother banks have expected and
already noticed, as well as of the symptoms of change of subsidiaries’ attitude that
has been revealed in this country. Finally, he outlined the ways in which the bank
sector in Bulgaria should be altered.
Nowadays, Bulgaria’s major objective is to maintain financial stability and
achieve a steadfast economic growth by extending investments and innovations.
The second line of discussion was entitled “Economic Growth, Innovations and
Investments”.
To prove his standpoint, Prof. G. Minassian, Dr. Ec. Scs. (Economic Research
Institute at BAS) structured the body of his report “Financial and/or Economic
Stabilisation” along two groups of arguments: those of the government and counterarguments. The former comprised such arguments as: maintaining low, even
diminishing, deficit of the consolidated state budget; or maintaining low level of the
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consolidated National Debt. The author pointed out that, nevertheless, within the
past fifteen years or so, the economic growth dropped dramatically twice from
comparatively high and positive to considerably low and negative (1995-1996 and
2008-2009). This means that a complex analysis of macroeconomic indices should
be made. As counter-arguments, Prof. Minassian pointed the deterioration in the
financial account of the balance of payment, the reduction of returns to the
consolidated state budget, the reduction of the investment activity (by 39.2% within
the period 2009-2011 only!), the high level of corruption in this country, the high
percentage of poverty, etc. As a result of the analysis, he came to the conclusion
that the specified facts and data do not conform to the assertion of a financial
stability in Bulgaria. What appears to be a symptom is the accumulation of social
and economic tension that could cause irretrievable damage to the process of
integration of this country in the European economic structures.
In their report, S. Meisel, PhD and K. Vida, PhD (Institute of World Economy
at the Scientific Centre of Economic and Regional research at the Hungarian
Academy of Sciences) reviewed the economic development in times of crisis of the
ten Central and Eastern European countries newly associated in the EU, as well as
the probable prospects for overcoming the crisis. Based on comprehensive
statistical material, they made a comparative analysis of a broad range of indices
that outlined certain tendencies in times of crisis and were valid for most or just for
some of the countries: lowering of the competitor income level that is medium for
the EU; reduction of the rate of direct foreign investments; reduction of inflation (but
would that be sustainable?), etc. Deriving from the analysed facts, they drew the
following conclusions: (a) in 2011, those countries started recovering from the
crisis; in 2012, a certain increase of the rate of growth has been marked; and the
prospects for 2013 are even better; (b) the pre-crisis dynamics of the economic
growth will hardly be achieved; the probable trajectory will be one of a balanced
economic growth that depends on conditions which are external for the respective
countries; (c) public finances will follow the path towards a slow consolidation.
G. Sariiski, PhD and Prof. R. Rangelova, Dr. Ec. Scs. (Economic Research
Institute at BAS) traced the development of bank activities in Bulgaria, namely the
crediting of branches of the economy and economic activities as a factor of
economic growth. Making references to a wide range of previous research on this
topic, they concluded that less than half of the works pointed out a clear
dependence of the financial system development and growth. They stressed that
such dependence varied in terms of strength and direction; the effect was obvious
mainly with countries under transition or in a period of industrialization; crises
compensated for the positive effects. Based on data collected for Bulgaria within
the past ten years or so, there is sufficient ground to establish how the branch
structure of crediting has stimulated economic growth. The following conclusions
came to the fore: (a) the commercial banks have directed finances towards
segments where financing would bring about returns that are steadfast and of a
highest rate; quite often, such segments have neither been connected to hi-tech
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manufacturing, nor to the other prerequisites for long-term growth (education,
public health, etc.); (b) the banks have been the field of conflict of interest: on the
one hand, their target being the maximum profit, and on the other the stable
monetary circulation; growth, however, has not been the priority of either; (c) the
growth of the financial system has been an end in itself; in actual fact, the profit of
the bank system has been “pumping out” income from real economy; (d) the
regulatory framework of bank activities has been constantly complicating; the only
possible way of raising its efficiency would be by regulating the major result of bank
activities, namely, the profit.
Assoc. Prof. V. Primova, PhD (University of National and World Economy)
focused on the specifics of the latest financial and economic crisis as compared to
the previous more prominent crises of the 20th century. So far, many locations in
the world have not been able to surmount the latest crisis completely, including the
EU. This crisis has posed serious challenges to the contemporary evolution of
concepts about the cyclic development and has shown up the need of a new
structural adjustment of the economy that is aimed at restoring the conditions and
prospects of growth on a national, regional, and global scale. The analysis has
made it possible to conclude that, under the present-day conditions, the
accelerated development of the financial and technological sectors has been
considerably stimulated by the expanding scope of industrial production, by foreign
trade, and by direct foreign investments. The development of the financial sphere
that is less stable has taken an upper hand and has been more intensive, therefore
creating dangerous prerequisites for the generation of new crisis tensions. Bearing
in mind the close inter-branch connections and effects, to counterbalance these
tendencies, two basic and intransient lines of stimulation for the economic
processes have come to the fore. First, it is absolutely necessary that more
investments be made in the manufacturing sphere and branches, focusing in
modernising the applied equipment, technology, and products. This should create
prerequisites for the investments and innovations to perform their actual role of
generators of sustained economic growth. Second, effort should be focused to
developing and using new alternative sources of energy, so that the negative
effects of the reducing energy and raw materials sector could be limited. This
should contribute to the increase of competitiveness and to strengthening the
sources of economic growth at present day and in the foreseeable future.
Prof. R. Chobanova, Dr. Ec. Scs. (Economic Research Institute at BAS)
delivered a report concerning the challenges to the national innovation policy of
growth. She pointed out eight challenges connected with: the diminishing rate of
demand and supply of knowledge within the framework of national economy and
the deepening conflict with the developed economies; insufficient financing for
scientific, research, and development work, the inadequate scientific, technological,
and innovation policy, the low rate of hi-tech import and export; the human capital; the
branch policies; the destabilisation of the structure of branches. The author of the
report had a critical approach to the policy of the state budget regarding innovations,
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since in its present form it could not contribute in any way to the sustainable growth of
Bulgaria or the increase of competitiveness of Bulgarian economy. The author
maintained the view that the policy was inadequate and the coordination among
institutions insufficient. According to Prof. Chobanova, the solution was to search
for internal resources for innovations and foreign markets of implementation,
including the mustering of internal and external financial sources in order to fulfill
the priorities.
In their report, K. Ganev, PhD and R. Simeonova-Ganeva, PhD (Faculty of
Economy at Sofia University “St Kliment Ohridski”) focused on how economic policies
affect growth. Their basis was the SIBILA pattern of assessment of the effect of
European funds on the Bulgarian economy within the framework of the project
“Developing a Pattern of Assessment of the Influence of the Structural and the
Cohesion Fund” financed by the Operational Programme “Technical Assistance”. In its
essence, this is a simulation model of long-term Bulgarian investments. A team of
experts worked on this model in Bulgaria, among them the authors themselves and it
was completed in 2011. The model comprised 202 macroeconomic variables, of which
32 were exogenous (i.e. data entered as external to the model) and 170 were
endogenous (i.e. obtained as a result of the solving of the model). Economy was
regarded as an aspect of both demand and supply. The four major sectors of the
economy were included: real, monetary, fiscal, and foreign. In addition, three more
blocks were built that considered the accumulation of human capital, infrastructures,
and technology. The dependencies were econometrically assessed. They considered
the short- and the long-term dependencies among the variables. The advantage of the
pattern was that it allowed for the decomposition of effects in terms of groups of goods
and branches. The model regarded economic development along two alternative
scenarios: a basic scenario, which excluded the structural funds and the cohesion
fund, and an alternative scenario that reflected the financing by structural and cohesion
funds. The remainder from the results of the two scenarios was the assessed net effect
of the acquisition of the structural funds and the cohesion fund. The test results of the
pattern have shown that the structural funds and the cohesion fund have been of
paramount importance for the accomplishment of growth of the Bulgarian economy in
2011 and 2012. In reality, without these funds, growth would have been very near zero.
The third line of discussion at the conference was centred on the issues of
the labour market and the social policy. Attention was focused on the lowering of
tensions on the labour market and overcoming the financial and budget challenges
in relation to the social policy carried out.
In her report, Prof. I. Beleva, PhD (Economic Research Institute at BAS)
discussed the issues of employment and unemployment in Bulgaria. As a result of the
analysis, she came to a number of conclusions some of which were summarised as
follows: Between 1990 and 1998, changes were predominantly governed by the
reforms of the transition period, whereas after 1999, the cyclic factors increased their
influence and the employment model changed. From the point of view of the periods
of economic development, the influence of the dynamics of economic growth on
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employment has been particularly strong in periods of crises. In periods of
stabilisation and upsurge, growth has not facilitated significantly the increase of
employment. The labour market nowadays functions in accordance with the market
principles of a deformed market environment: unfair competition, corruption,
monopoly structures, concealed/illegitimate employment and considerable state
administration. The changes in the labour market have been partially positive from
the point of view of development potential, yet new problems have been accumulated
and arisen. Due to the continuous processes of economic restructuring in a highly
unstable environment and under changing priorities, direction and rate of development,
it has been rather hard to transform growth into employment and hence into takings
and into economic and social prosperity. The changes in the occupational structure,
such as decreasing of the qualified and increasing of the unskilled labour, the
relatively low share of employment in high-tech manufacturing, etc., have had longterm negative consequences. Similar structure of the labour force would hardly be
the motive power of an “intelligent” economic growth.
The issues of the development of the human capital and the segmented
groups on the labour market were tackled in the report by Prof. M. Atanassova,
PhD (University of National and World Economy). As such groups of the
population, she outlined the following: people with primary or lower levels of
education, unemployed, women within the age range of 25-64 employed in smalland medium-sized enterprises, or on a flexible employment scheme (part-time,
etc.). She commented the situation in this country from the point of view of the
facts and in the prospects of the Strategic Framework for European Cooperation in
the Field of Education and Training (ECET 2020). As a result, she drew the
conclusion that maintaining and broadening of skills depended on a number of
factors, employment being among those. Under the conditions of the present-day
crisis, with employment becoming a deficit welfare and unemployment being on the
rise, the risks of human capital erosion have increased, too.
Prof. V. Tsanov, PhD (Economic Research Institute at BAS) analysed the
development of salary under the conditions of cyclic fluctuations in Bulgaria. The
focal point in the report was the relatively poor adaptation of salaries to the
economic growth. Besides, the level of compensations for those employed in the
gross domestic product (GDP) was low, due to the initial distribution of the gross added
value within the enterprises. Furthermore, a tendency has become prominent of a
gradual lowering of this rate during the phases of economic development. Collective
bargaining has an insignificant effect. Prof. Tsanov considered that during the postcrisis period, considerable changes in the dynamics of salaries were not to be
expected in the years to come.
The issues of social security during the stages of the economic cycle were
the object of discussion by Prof. Y. Hristoskov, PhD (Economic Research Institute
at BAS). As regards some of the hypotheses he voiced, he came to the following
conclusions: (a) the hypothesis of the lack of consciously applied policy of
development of social security against the dynamics of the gross domestic product
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has been confirmed for the greater part of the past two decades; (b) the cumulative
aggregation of problems has resulted in huge deficits in the social security funds, in
erosion of the pension incomes, and in increasing suspicion of the social security
system during a continuous crisis; (c) the reactive approach dominated the
strategic political decisions which could not be related to a given theoretical model
of alleviating the negative influence of the recurring development of economics.
The lobbyist policies and pro-crisis activities, not anti-crisis, have been prominent.
Prof. G. Shopov, PhD (Economic Research Institute at BAS) drew major
conclusions and assessed the changes in social assistance within the different periods
of economic development between 1990 and 2011. He reviewed the various forms,
programmes, and tools of social assistance. He focused on the model of the system of
guaranteed minimum of incomes as the most important. As a rule, the design of this
system has adapted to those changes (“tightening and activation” vs. “opening and
liberalisation” of access) which is the pre-requisite for a more adequate social
protection. The expenditures on social protection should be anti-cyclic, i.e. they should
increase in times of crisis and decrease under favourable conditions. Such has been
the situation in this country except for the duration of the latest crisis. The general
conclusion to be drawn is that social and economic policy should be in close
interaction, or in other words, the policies of social assistance should be bound to the
policies of the labour market, and the social programmes should be actively supported
by employment programmes and measures.
Prof. N. Pavlov, Dr. Ec. Scs. (University of National and World Economy)
made a critical overview of the application of European recommendations for
bringing the pension system of Bulgaria up to date. He first focused on the pension
changes that have been laid out as requirements by the European Commission.
Based on the analysis of the pension changes, he summarised that in the
policies of modernising the pension system in Bulgaria, the philosophy of the
paradigm of the three-pillar model was observed. He also pointed out the slow rate
of reforms and adaptation to the consequences of the demographic ageing and the
economic crisis, to the good practices in the EU, Strategy “Europe 2020”, and the
programme for adequate and sustainable pensions.
Prof. P. Lukanova, PhD (Economic Research Institute at BAS) elaborated on
the issues of education and qualification under the conditions of economic decline
and growth in Bulgaria. By contrasting foreign strategic priorities in education,
teaching, and vocational training to the fulfillment of organisational changes in the
respective systems in Bulgaria between 1990 and 2011, she proved that they were
significantly lagging behind. Reforms in this country have been rather fragmentary
mainly due to the underestimation of education and training as political priorities;
besides, their poor financing has been preserved; also, those two have only weakly
been subordinate to the requirements of quality and efficiency.
The fourth line of discussion concerned the mobility of the labour force. The
main issue was determining the opportunities for improvement of the mobility of
Bulgarian citizens within the EU.
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The topic of the effects of the global crisis on migration and their monetary
transfers in Albania was introduced by I. Gedeshi (Centre for Economic and Social
Studies, Albania). First, he outlined the profile of emigrants and the changes in
their social and economic status in the countries they have left for. Then, he
focused on the changes that have resulted from the 2008-2009 crisis when the
number of emigrants from Albania diminished, mainly due to the high levels of
unemployment and the limited job opportunities and higher incomes in the
accepting countries. Due to the lowered incomes of Albanian immigrants in the
countries affected by the crisis, a decrease of the amount of monetary transfers
they have been sending to their motherland has been observed. The phenomenon
of the return of emigrants was regarded from two points of view: (a) pessimistic –
their return would cause tension on the labour market in Albania where the level of
unemployment has exceeded 13%; (b) optimistic – the return would cause
cumulation of savings and lead to the enhancing of employment by generating
places of work by the former emigrants themselves.
Prof. L. Kekenovski (Faculty of Economy at Skopje University) introduced the
demographic reproduction and socio-economic development within the framework of
the new migration processes in the FYR of Macedonia. He drew the profile of the
emigrants from that country in terms of gender, age, level of education, motives, etc.
He outlined an interesting connection between higher education, unemployment, and
emigration in the past years. Following the analysis, he concluded that the “brain drain”
from the FYR of Macedonia has been on the rise and that highly educated young
people have been the most active. Thus, the country has been losing its own human
capital, particularly people aged 25 to 29, which has had a pronounced negative effect
on the country’s overall development.
Prof. I. Hristova-Balkanska (Economic Research Institute at BAS) reviewed
the issues of the influence of monetary transfer from emigrants on the economy of
Bulgaria. Based on rich empirical data, she traced the dynamics of the received
transfers in the past 12 years and the spheres where the received money
resources were employed and made the following summary: Monetary transfers
have been a significant source of income for many households. Those transfers,
however, have been able to cover only part of the financial deficit. They have not
been able to compensate for the income that might have been generated if
Bulgaria’s economy had generated places of work and functioned with the amount
of qualified worker that left Bulgaria. The difference in payment between those
employed in the developed countries of the EU and those in Bulgaria would
maintain the tendency of a reflux of trained personnel from this country.
Prof. V. Minchev, PhD (Economic Research Institute at BAS) reported on the
results of a survey he organised himself of the Bulgarian diaspora in Spain. Today,
the number of Bulgarians in Spain amounts to around 171,000 and they reside in
3,261 settlements there. Between the year 2000 and 2009, Spain was the second
country after the USA in terms of attracted foreign citizens. Between 2000 and
2005, half of Spain’s gross domestic product was due to the influx of emigrants.
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Apart from purely socio-economic reasons, Spain was the preferred immigrant
destination because of the regularisations of the foreign citizens carried out on a
regular basis: in 1991, in 1996, in 2000/2001, in 2002, and in 2005. The study of
the Bulgarians in Spain was carried out in 24 settlements chosen at random where
at least 100 Bulgarians lived. The wide range of empirical data received has been
a good basis for the study of Bulgarian emigration and for implementing the
adequate policy towards those people.
Based on the above survey, Assoc. Prof I. Zareva, PhD (Economic Research
Institute at BAS) introduced a detailed study of employment among the Bulgarian
immigrants to Spain in terms of positions occupied, compliance with the acquired
qualification, administrative (statutory) basis, etc. The results show that there has not
been any significant difference in statute of the employed Bulgarians on the labour
market in Spain and those employed elsewhere. Besides, regardless of the fact that
the majority of the Bulgarians abroad lose their qualification and many are part of the
gray sector or are unemployed, they prefer to live and work abroad.
Prof. R. Rangelova, Dr.Ec.Scs. (Economic Research Institute at BAS) briefly
introduced the main points in an international project that had recently been
completed. It was entitled “Social Impact of Emigration and Internal Rural-Urban
Migration in Central and Eastern Europe” and was coordinated by the GVG Institute in
Cologne (Germany). Twenty-five countries from Eastern Europe took part in the
project, including Bulgaria. Conclusions were drawn and recommendations given,
among which the following: (a) In order to properly meet the challenges of emigration,
and so as to provide adequate and efficient policies concerning migration and
cross-border mobility of the Bulgarians, the state should improve the information
and the study of those, as well as to organize the monitoring of the migration
processes in this country. (b) The success of the future policies should not lie in the
retention of human capital within the country, but in contributing to the development
of the human capital, including during emigration, and in employing this
development for the benefit of Bulgaria. (c) One common feature of the presentday migration policy of Bulgaria has been the considerable number of strategies,
action plans, programmes, etc. that have often been subjects to criticism due to
their declarative character and lack of particular objectives or the respective
indicators of achievement. Besides, they have not been sufficiently focused on
assisting the circulating migration.
The conference has been very useful and this was proved by the prolonged
comments made, discussions carried out and positive assessment given. The
reports of the conference are going to be issued separately.
Professor Rossitsa Rangelova, Dr. Ec. Scs.
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ОТЗИВИ

МОДЕРЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ КОРПОРАТИВНАТА
КУЛТУРА
Излязлата наскоро от печат книга на д-р Яница Димитрова 1 е фокусирана върху интересен и актуален проблем, който с основание може да
се определи като фундаментален за социалната теория и практика – за
корпоративната култура в качеството й на конкурентно предимство. Книгата основателно може да бъде препоръчана най-малко поради две причини:
Първо, авторката избира за свой творчески старт проблем, на който
в българската литература се обръща необходимото внимание едва през
последните десетилетия. Обстоятелството, че у нас не са много авторите,
които се ангажират с концептуализиране и аргументиране на идеите в тази
сфера, е дало възможност на д-р Димитрова да направи успешна заявка
за позиция в изключително актуалната и дълбока проблематика, отнасяща
се до корпоративната култура.
Второ, широките познания на авторката й дават възможност да
изведе нов и неразработван в конкретика проблем - за корпоративната
култура като конкурентно предимство. Този факт сам по себе си прави
монографията уникална и провокативна, изкушаваща професионалиста и
обикновения читател да вникне в нейните идеи, както и да отдели време
за собствен размисъл.
Преди да стигне до излагането на своето виждане за връзката между
корпоративната култура и конкурентното представяне, на която е посветена втората част от монографията, д-р Димитрова излага детайлно проблемите на корпоративната култура, отстоявайки същевременно авторовата си позиция.
Разгледани са: организацията и нейната култура в контекста на два
основни подхода – системен и интрепретативен, същността, характеристиките и функциите на корпоративната култура, както и моделите за
корпоративна култура и по-специално тези на Едгар Шейн, на Мери Джо
Хатч и на Джонсън и Шол. По оригинален начин са интерпретирани
перспективите при разглеждането на корпоративната култура, подходите
за изследването й, както и някои нейни типологии. Изследователската
прецизност на авторката я провокира да разгледа и други съществени
проблеми, чрез които профилът за културата на организациите придобива
необходимата пълнота. Аналитично са представени проблемите за корпоративната култура и комуникациите на организацията, корпоративната

1

Яница Димитрова. Корпоративната култура като конкурентно предимство. С.: АИ “Проф. Марин
Дринов”, 2012, 245 с.
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култура и лидерството, корпоративната култура и мотивацията, корпоративната култура и корпоративната социална отговорност и др.
Идеята за контекста на корпоративната култура и връзката й с “невидимите ценности” доказва за пореден път, че културата на организациите
не е обикновено надстроечно явление, а тъкмо обратното – от нея зависи
комплексното дефиниране на идентификацията и отстояването на имиджа
на организацията.
Добре конструираният формат на първата част логично преминава и
във втората теоретична част. В нея в най-голяма степен се открояват
приносите на авторката, която предлага и нови оси, върху които биха
могли да се развиват по-нататъшни изследвания в сферата на корпоративната култура.
Дефинирането на категорията “конкурентно представяне”, идентифицирането на причините за интереса към него и подобряването му, изследователските подходи и методи, прилагани за измерването му, извеждането на използваните показатели, аналитичният обзор на критичните
изследвания на връзката корпоративна култура – конкурентно представяне, доказват сложността и многоаспектността при разглеждането и тълкуването на съответният проблем.
Интерес представлява и третата част на книгата, в която са дадени
примери от практиката в ролята на неоспорими аргументи в подкрепа на
установената характерна връзка между културата на организациите и
конкурентното представяне, в смисъла на идейната й специфика – корпоративната култура като конкурентно предимство.
Освен като един от малкото опити за анализ на такъв фундаментален проблем като корпоративната култура по принцип и в конкретика
книгата е полезна и като практически ориентир за бизнесмени, участници в
екипи и за самия топ-мениджмънт в различни организации и стопански
структури поради яснотата и прецизността, с които авторката отправя конкретни послания.
Монографията на д-р Димитрова е навременна и особено полезна
както за специалистите, така и за читателите, проявяващи интерес към
осмисляне на многостранната проблематика в сферата на организациите,
на фундаментите, които ги изграждат, и на управлението на различните
бизнес-структури.
Доц. д-р Аделина Миланова
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MODERN APPROACH ON CORPORATE CULTURE
The recently published book of Yanica Dimitrova, PhD 1 focuses on an
interesting and topical problem – the problem of corporate culture as a
competitive advantage. It could reasonably be indicated as a fundamental problem
for the social theory and practice. The book is recommendable due to two merits:
First, the author has selected such a problem in the beginning of her
scientific work, that was focused in the Bulgarian literature with the required
attention only in the recent decades. The fact that in Bulgaria, quite a few
authors have engaged themselves to draw up a concept and to back it with
arguments has enabled Dr. Dimitrova to apply successfully for a position in the
quite topical and profound subject-matter, concerning the corporate culture.
Second, the wide knowledge of the author gives her the opportunity to
disclose a new problem, that has not been specified in details – the problem of
the corporate culture as a competitive advantage. In itself, this fact makes the
monograph unique and challenging, tempting the professional and the common
reader to penetrate her ideas and to take time for self reflection.
Before disclosing her view on the interrelation between corporate culture
and competitive presentation, being the highlight of the second part of the
monograph, Dr. Dimitrova outlines thoroughly the problems of the corporate
culture, defending her author's position.
The investigated issues are: the organization and its culture in the context of
two basic approaches – systematic and interpretive, the nature, the characteristic
features and the functions of the corporate culture, as well as the models of the
corporate culture, especially the models of Edgar Schein, of Mary Jo Hatch and
of Johnson and Scholl. The prospects of studying the corporate culture, the
investigation approaches and some of its typologies are interpreted in an
original way. The research precision of the author has provoked her to study other
main problems as well, completing the corporate culture profile. An analysis is
made of the problems of corporate culture and communications, corporate culture
and leadership, corporate culture and motivation, corporate culture and the
corporate social responsibility, etc.
The idea of the context of the corporate culture and its relation to the
“intangible values” also proves, that the corporate culture is not a common
superstructure phenomenon, but on the contrary – the complex defining the
identification and defending the corporate image depend on it.

1

Yanica Dimitrova. Corporate Culture as a Competitive Advantage. Sofia: Prof.Marin Drinov Academic
Publishing House, 2012, 245 p.
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There is a logical link between the well designed format of the first part
and the theoretical second part. It emphasizes the author's contributions,
proposing also new axes, on which further studies in the sphere of corporate
culture could be carried out.
The definition of the category “competitive performance”, the identification of
the reasons for the interest therein and its improvement, the research approaches
and measurements methods, deriving of the applied indicators, the analytical
review of the critical study of the relationship corporate culture – competitiveness,
prove the complex and the multi-faceted study and interpretation of the problem
concerned.
The third part of the book is also interesting with the examples from
practice. They are undeniable arguments, supporting the established typical
relationship between corporate culture and competitive performance, in terms
of the specific idea – the corporate culture as a competitive advantage.
Being not just one of the few attempts to analyse such a fundamental
problem as the corporate culture in general and in the specific sense, the book
is also valuable as a practical guide for businessmen, team members and for
the top management in different organizations and economic structures thanks
to the specific clear and precise messages of the author.
Dr. Dimitrova's monograph is timely and very useful both for the specialists,
and for the readers, interested in reflection of the multilateral problems in the
sphere of the organizations, on their fundamental components and for the
managers of various business structures.
Assoc. Prof. Adelina Milanova, PhD
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