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БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ КЛАСАЦИИ ЗА ДЖЕНДЪР 
РАВЕНСТВОТО В АКАДЕМИЧНИТЕ СРЕДИ* 

Изпълнението на критериите на Стратегия „Европа 2020” изисква изграж-
дане на справедливо с оглед балансираната представителност на жените 
и мъжете европейско изследователско пространство. В съответствие с 
това са представени резултатите от извършено проучване на степента на 
джендър равнопоставеност в академичните среди в България чрез ана-
лиз на мястото на нашата страна сред европейските държави по този 
показател с цел очертаване на постигнатия напредък и все още същест-
вуващите проблемни области. 

JEL: J16; J44 

В контекста на утвърждаващата се в Европа икономика на знанието и с 
оглед на необходимостта от изпълнение на критериите на Стратегия “Европа 
2020” особено място в ЕС заемат действията по преодоляване на джендър 
различията в сферите на висшето образование и научноизследователската 
дейност за развитие на “справедлива наука в справедливо общество” 
(Stocktaking 10 years of “Women in Science”…, 2010, p. 7). Целта е академични-
те служители - жени и мъже, да могат пълноценно да оползотворяват натру-
паните знания, умения и иновационен потенциал в процеса на производство 
на знания, както и да участват в създаването на визираното в Стратегията 
общество на социалното единство. Предприеманите инициативи и действия 
са следствие от прилагането на обща интегрирана политика за насърчаване 
на джендър равенството в света и в Европа, което изисква преди всичко да се 
определи мястото на България в съответните класации по постигна-
тата в обществото степен на равнопоставеност на жените и мъжете. 
Предлаганите оценки са резултат от анализ на провежданите международни 
сравнителни изследвания в тази област. 

От 2006 г. Световният икономически форум изготвя ежегодни доклади 
за джендър равнопоставеността по света (вж. EU Strategy for Equality between 
Women and Men, 2010-2015…), в които чрез разработения глобален индекс 
на джендър различията се оценява в процентно съотношение неравенството 
между половете.

1
 За периода 2006-2008 г. България заема съответно 37, 25 и 

36 място сред анализираните 115 държави. От 2009 г. обхватът на докладите 

                                                 
*
 ИИИ при БАН, секция “Макроикономика”, a.kirova@iki.bas.bg 

1
 С този индекс се определя колко добре са разпределени ресурсите и възможностите между 

жените и мъжете във всяка държава (независимо от равнището на съответните ресурси) в 
четири критични области: икономическо участие и възможности (заплащане, заетост, достъп до 
висококвалифицирана заетост); постижения в образованието (достъп до основно и по-високи 
степени на образование); политическо овластяване (представителство във вземащите решения 
структури); здраве и продължителност на живота. 

file:///F:/Alla/Stocktaking%2010%20years%20of%20%20“Women%20in%20Science”%201999-2009
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се разширява до 134-135 страни, като България слиза от 38 на 50, 51 и 52 
място съответно през 2010, 2011 и 2012 г. Въпреки тази обезпокоителна на 
пръв поглед тенденция България е в третата група държави със стойност на 
индекса 0.71-0.70 през 2012 г., което не е толкова значителна разлика в 
сравнение със страните от първа (1-0.75) и втора група (0.74-0.72).

2
 Трябва 

да се отбележи, че близо една трета от държавите-членки на ЕС са след нас 
в тази класация (Полша, Франция, Естония, Румъния, Словакия, Чехия, Кипър, 
Италия, Унгария, Гърция). 

През 2006 г. в Европа се приема Пътна карта за равенството на жените 
и мъжете (2006-2010), в която се посочва необходимостта от измерване на 
неговото равнище (вж. Roadmap for equality between women and men..., 2006). 
За тази цел през 2010 г. е създаден Европейски институт за равенството 
между половете. В рамките на своята първа средносрочна работна програма 
за периода 2010-2012 г. Институтът разработва и публикува през 2011 г. 
европейски индекс на джендър равенството (European gender Equality Index 
– EGEI), обхващащ 27 държави-членки (ЕС-27) (вж. Bericat, 2012, p. 1-28). Той 
може да бъде дефиниран като “макро”индикатор на джендър равенството, 
защото измерва само относителното състояние на съществуващия баланс в 
достъпа до базисните ресурси в три публични сфери на обществената струк-
тура, определящи социалния статус на жените и на мъжете – образование, 
работа и власт

3
. Според резултатите за 2009 г. България заема първо място 

сред ЕС-27 с най-висока средна стойност на този индекс – 73.1 (средно за 
EС-27 - 55.0), като при достъпа до образование и работа стойностите му са 
още по-значими – съответно 87.1 (средно за EС-27 - 76.4) и 83.6 (средно за 
EС-27 - 58.7). Единствено при достъпа до властта индексът не е толкова 
обнадеждаващ - 53.7, но резултатът за България тук отново е значително по-
висок от средния за EС-27, който е 37.6. Различните стойности на индекса в 
отделните сфери отразяват спецификите на процеса на постигане на джен-
дър равенство в тях, което позволява да се приоритизират необходимите 
насърчителни мерки и действия. Разшифроването на индекса води до заклю-
чението, че средно в страните-членки на ЕС равнището на статуса на жените 
е само 55% от това на мъжете, докато в България той е 73%, т.е. макар и в 
различна степен, структурната джендър неравнопоставеност в Европа про-
дължава да съществува. 

                                                 
2
 Резултатите означават, че три държави с най-висок рейтинг – Исландия, Финландия и Нор-

вегия, са преодолели над 84% от джендър различията в посочените области. В страните с най-
нисък рейтинг процентът е малко над 50, а в България се отчитат над 70%, което е доста добър 
резултат.  
3
 Индексът отразява корелацията между статуса на жените и на мъжете в съответната област, 

т.е. неговите стойности представят в проценти постиженията на жените в достигането на равен 
статус с мъжете чрез определяне на степента на равенството в достъпа до съответните ресурси 
в посочените три сфери. Стойност на индекса под 100 изразява степента на неравенството за 
жените, над 100 – за мъжете, а ако той е равен на 100, е налице пълно равенство между поло-
вете. 
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По-детайлни са данните, публикувани в Доклада на Европейската 
комисия за напредъка в областта на равенството между жените и мъже-
те (вж. Progress on equality between women and men in 2011). По повечето 
показатели България е на равнище над или близо до средното за държавите-
членки, което означава, че характерните за Съюза проблеми в областта на 
джендър равенството са присъщи и на нашата страна. Трябва да се отбе-
лежи, че по някои показатели заемаме първо място (в позитивен смисъл). 
Например през 2010 г. България е с най-нисък относителен дял на работещи-
те на непълно работно време жени и мъже в общия брой заети лица – 2.6% 
от жените и 2.2% от мъжете, като наред с това и разликата между дяловете 
на двата пола е минимална – 0.4%. За сравнение средната стойност на този 
индикатор за EС-27 е 31.9% за жените и 8.7% за мъжете. От значение тук е 
фактът, че както непълната заетост като цяло, така и неравнопоставеността 
на жените в това отношение е един от съществените проблеми, пред които са 
изправени значителен брой европейски държави.  

Данните в доклада показват още една положителна тенденция, харак-
терна за България - намаляването на джендър различията в заетостта с 2.3 
пункта - от 9.7% през 2005 г. до 7.4% през 2010 г. (разликата е в полза на 
мъжете). Тази стойност е една от най-ниските в Европа за 2010 г. след 
Латвия (0.2% в полза на мъжете), Естония (2%), Финландия (3%), Дания 
(5.6%) и Швеция (6%) при средно 13% за EС-27. В същото време с отче-
тените 64.8% България плътно „следва” средното за EС-27 равнище на 
заетост на жените във възрастовата група 25-49 години с деца на възраст 
до 12 години от 64.7%, което говори за наличието на проблеми при съвмес-
тяването на трудовия и семейния живот при над 35% от жените в тази 
група. Подобна тенденция, но само за жените, се забелязва и по отношение 
изпълнението на определената в „Европа 2020” цел – постигане на равнище 
на заетост за жените и мъжете от 75% (през 2010 г. средното равнище на 
заетост при жените в EС-27 е 62.1%, а у нас 61.7%). България обаче 
изостава по този показател за мъжете – 69.1% при средно 75.1% за EС-27. 
Това означава, че в повечето европейски държави поставената в Страте-
гията цел за равнище на заетост на мъжете е вече постигната, а останалите 
трябва да преодолеят видимите джендър различия в тази насока в близко 
бъдеще. 

От особено значение за определяне на наличния академичен потен-
циал има публикуваната в доклада информация за 2010 г. за дела на мла-
дите хора (възрастова група 30-34 години) с висше и по-високи степени на 
образованието. По отношение на жените България се приближава до сред-
ното за ЕС равнище – 35.5 спрямо 37.2% в EС-27, докато относителният дял 
на мъжете е значително по-нисък както от този за жените у нас, така и от 
средния за мъжете в ЕС – 20.7 спрямо 30.0% в EС-27. В известна степен 
констатираната разлика от 14.8 пункта в полза на жените в България е 
индикатор за тенденция към феминизиране на висшето образование. 
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Според данните в анализирания доклад и България, подобно на всички 
останали европейски държави, се сблъсква с един от основните проблеми, 
определящи неравнопоставеността на жените във всички сфери на общест-
вения живот – недостатъчната или по-точно твърде ограничената им предста-
вителност на управленско равнище, респ. участието на жените в процесите 
на вземане на решения. Представените в доклада данни за 2012 г. илюстри-
рат мащаба на този проблем в цяла Европа. Например жените-членове на 
управителните съвети на най-големите регистрирани компании са средно 
13.7% в EС-27 и 15.6% в България, а жените-президенти на бордовете на 
такива компании са съответно 3.2 и 13.3%. Както се вижда от посочените 
данни, стойностите на тези показатели за нашата страна са по-високи от 
средните за Европа. Делът на жените-президенти на управителните бордове 
дори извежда България на челни позиции, като, от една страна, надвишава 
средното европейско равнище 4 пъти, а от друга, показва значително по-
високи темпове на нарастване за периода 2004-2012 г. - с 10.7 пункта спрямо 
0.6 в EС-27 (при равен старт през 2004 г. от 2.6%).  

Установените тенденции са индикатор за положителни промени, насоче-
ни към преодоляване на наложилите се в обществото джендър стереотипи. 
Позитивните сравнителни данни обаче не отричат актуалността на този проб-
лем и главно - слабото участие на жените в публичното управление у нас по 
абсолютен брой. Все още недостатъчно, макар и по-голямо, е участието на 
жените в качеството им на министри в националните правителства - средно за 
EС-27 те са близо една четвърт (24.7%), докато в България се представят 
значително по-слабо – 17.6% през 2011 г. Видимо по-добра е ситуацията в 
частния сектор - през 2010 г. относителният дял на жените, заемащи лидерски 
позиции в бизнеса, е малко над 30% както в EС-27 (33%), така и в България 
(31%). Тази информация се потвърждава и от друго изследване на ЕК - Доклад 
за напредъка относно жените във вземането на решения в ЕС (Progress 
Report on Women in Economic Decision-making in the EU, 2012). Според публи-
куваните данни за периода октомври 2010 – януари 2012 г. България се нареж-
да след Франция, Исландия и Словения по нарастване броя на жените-
членове на корпоративни бордове с над 4%, докато средният за EС-27 темп 
през същия период е близо 2%. Въпреки това България е сред тази една трета 
от страните-членки, в които през 2012 г. около половината (у нас – 53%) от 
регистрираните корпоративни бордове нямат жена-член. 

Анализът на международните изследвания в областта на джендър 
равенството в началото на ХХІ век показва, че в цяла Европа и в България в 
частност е постигнат известен, макар и неравномерен напредък относно 
преодоляване на джендър различията в основните агрегирани области на 
социално-икономическия живот. Предприеманите общи действия в тази 
насока обаче се допълват с конкретизирането им в отделни важни за всеки 
етап от развитието сфери и сектори, каквато е научноизследователската 
дейност. 
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Джендър баланс в академичната заетост  

Контурите и промените на европейската карта за равнопоставеност на 
жените и мъжете в академичните среди през първото десетилетие на ХХІ век 
са очертани в публикуваните от 2003 г. 4 тригодишни доклада на Главната 
дирекция по научни изследвания и иновации към ЕК „She Figures”.

4
 Разрабо-

теният, постоянно допълващ се и анализиран в тях набор от ключови индика-
тори, представящи джендър ситуацията в научноизследователската сфера, 
пряко кореспондира с установените в процеса на проучването промени в 
подхода към анализ и политики в тази област в началото на новия век - от 
измерване на степента на неравнопоставеност на жените-изследователи

5
 към 

оценка на баланса при представителността на двата пола, на траекториите на 
кариерното им развитие и на напредъка по отношение преодоляването на 
съществуващите в тази сфера джендър различия.

6
  

Анализът на структурата на заетите по пол показва, че през 2010 г. 
средно за ЕС-27 56.1% от жените с висше образование в областта на науката и 
технологиите и 54.6% от мъжете в общия брой съответно жени/мъже с висше 
образование в тези области работят по професията, което означава, че 
шансовете за намиране на работа за високообразованите жени и мъже в 
Европа са равни. В повечето европейски страни се наблюдава незначителен 
превес на жените, а само в пет от тях – Италия, Франция, Кипър, Люксембург и 
Чехия, делът на мъжете е по-голям в стеснен диапазон между 3 и 7 пункта. 
България наред с Литва, Латвия и Естония се характеризира с относително по-
ниска заетост на мъжете с висше образование в областта на науката и 
технологиите, като делът на жените надвишава този на мъжете с 14.5 пункта, 
съответно 59.1 и 44.6%.

7
 Това означава, че жените са по-активни от мъжете 

в намирането на сфери на приложение на специфичния си (професионален) 
човешки капитал и неговото реализиране в заетостта. Тази тенденция се 
забелязва и при анализа на данните за относителния дял на жените/ 
мъжете-изследователи в общия брой заети жени/мъже: през 2009 г. делът на 
жените в научноизследователската дейност в общия брой заети жени у нас 

                                                 
4
 Анализите и оценките тук се основават на ппедставената в тези доклади статистическа инфор-

мация, освен ако изрично не е посочен друг източник. Последните налични данни, публикувани в 
She Figures – 2012, са за 2009-2010 г. 
5
 Съгласно методологията на докладите понятието „изследовател” се отнася за представителите 

на академичната общност – преподаватели в системата на висшето образование и учени в 
научноизследователските институции в различни икономически сектори. 
6
 Това намира отражение в променящите се заглавия на докладите „She Figures”, изразяващи 

тематичната им насоченост от „Жените в науката” към „Джендър равенството в науката” и 
„Положението на жените и мъжете в научните изследвания и иновации”, както и в постоянно 
допълващия се набор от индикатори. 
7
 По-незначителни, но все пак налични различия в полза на жените са регистрирани по отно-

шение на относителния дял на персонала с висше образование, зает с НИРД - по предварителни 
данни на НСИ за 2011 г. относителният дял на жените от тази група е 50.7%. 
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(наред с Литва, Латвия и Турция) е по-висок, отколкото на съответната група 
мъже. За сравнение мъжете изпреварват жените по този показател с над 10 
пункта в повечето европейски държави с изключение на Хърватия и Румъния, 
където половете са представени поравно. Що се отнася до показателя 
относителен дял на жените/мъжете в общия брой учени и инженери, Бъл-
гария е сред трите страни с пълен паритет в представителността на половете: 
през 2010 г. делът на жените-учени и инженери е 50% в България и Исландия и 
53% в Полша, докато средно за ЕС-27 той е 32% (на дъното е Швейцария с 
18%). В съответствие с това България се характеризира с равен от джендър 
гледна точка, но по-нисък от средния за ЕС дял на жените и мъжете-учени и 
инженери в работната сила

8
 по пол – 1.63% при двата пола у нас (в ЕС-27 той е 

1.75% за жените и 3.65% за мъжете).  
Както вече беше посочено, въпреки слабото нарастване през последните 

години, жените в ЕС са недостатъчно представени в сферата на научните 
изследвания - 33% средно за ЕС-27 през 2009 г. Съществуват големи различия 
между отделните държави - например в Литва и Латвия делът на жените в 
общия брой изследователи надвишава този на мъжете и е над 50%. България 
е сред шестте страни (наред с Португалия, Румъния, Естония, Словакия и 
Полша) с над 40% участие на жените (47.7% през 2009 г. при незначителното 
изпреварване на темпа на нарастването им за периода 2002-2009 г. – 5.4% при 
жените и 4.6% при мъжете, което е близо до средния за ЕС-27 темп от 5.1% 
при жените и по-висок от средноевропейския при мъжете – 3.3%. През 2011 г. 
участието на жените у нас нараства на 49%

9
). Този резултат отговаря на 

възприетия критерий за балансираната представителност на половете - 
най-малко 40% за представителите на един пол. Същото може да се каже и за 
относителния дял на изследователите жени/мъже на 1000 лица от работ-
ната сила по пол. През 2009 г. той практически не се различава при жените и 
мъжете у нас – съответно 4.3 и 4.1%, при характерното средно за ЕС-27 
изоставане на жените с близо 5 пункта (7.1% при жените и 11.9% при мъжете). 
Въпреки положителното значение на постигнатия в България джендър баланс 
в академичната заетост е необходимо да се отбележи същественото разми-
наване по този показател с европейските държави както при жените, така и при 
мъжете-изследователи като дял от работната сила – ние сме сред последните 
четири страни (наред с Холандия, Кипър и Румъния) с най-ниско участие в 
научноизследователската дейност спрямо националната работната сила 
(едва 4%), което е показателно за оценката на научния и иновативния по-
тенциал на страната. 

Структурата на заетите в научноизследователската сфера по пол и 
сектори през 2009 г. отново демонстрира добри резултати за България с оглед 
на постигането на джендър балансираната представителност. В сектора „Висше 

                                                 
8
 Показателят „работна сила” включва всички безработни и заети лица над 15-годишна възраст. 

9
 Изчислено по предварителни данни на НСИ за 2011 г. 
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образование” относителният дял на жените-изследователи е 43.2% (средно за 
ЕС-27 - 40%), в държавния сектор - 54%

10
 (средно за ЕС-27 - 40%) и в частния 

(предприятия) - 43%, докато средно за ЕС-27 той е едва 19% (по този показател 
България е на второ място сред Латвия). У нас движението в посока към прео-
доляване на джендър различията е характерно в най-голяма степен за сферата 
на висшето образование, където за периода 2000-2009 г. относителният дял на 
жените-изследователи нараства с 8.2 пункта (от 35 на 43.2%), достигайки 45.3% 
през 2011 г.

11
 Изводът, който може да бъде направен в резултат от посочените 

данни, е, че през първото десетилетие на ХХІ век джендър неравнопоста-
веността в трите икономически сектора в България е практически прео-
доляна. Позитивната тенденция към стесняване на джендър различията е харак-
терна и за сектора „Висше образование” и държавния сектор в Европа, която е 
близо до затварянето на тази тема, но проблемен в това отношение остава 
частният сектор, характеризиращ се със съществено изоставане на участието на 
жените-изследователи. С цел изясняване на причините за това явление в док-
лада „She Figures – 2012” се въвежда разграничаването на частния сектор с 
оглед заетостта на изследователите в него на две сфери – нетърговски изследо-
вателски организации и изследователски структури в предприятията. Оказва се 
обаче, че нетърговският изследователски сектор има известно значение за 
заетостта на жените и мъжете-изследователи само в Италия, Португалия и 
Кипър (6-7% от общия брой жени-изследователи и 3-7% от съответната група 
мъже през 2009 г.). В останалите страни, вкл. в България, той заема твърде 
незначителен дял - под 1% от изследователите жени и мъже у нас.  

Напредъкът относно постигането на балансираната заетост на двата пола 
в академичната сфера до голяма степен се дължи на резултатите от предприе-
тите европейски инициативи, насочени към привличането и насърчаването на 
жените да развиват академична кариера, което проличава от данните за изпре-
варващите темпове на нарастване на участието на жените-изследователи в 
трите икономически сектора от началото на новия век средно в ЕС. 

Таблица 1 

Нарастване на броя на изследователите по сектори                                                     
и пол през периода 2002-2009 г. (%) 

 ЕС-27 България 

Жени Мъже Жени Мъже 

Висше образование 5.5 3.5 14.7 9.9 

Държавен сектор 4.3 1.7 0.3 -1.8 

Частен сектор 4.3 3.4 7.0 11.7 

Източник. She Figures – 2012, p. 37-39. 

                                                 
10

 По предварителни данни на НСИ за 2011 г. се наблюдава леко покачване на дела на жените-

изследователи в държавния сектор до 54.9%. 
11

 Изчислено по предварителни данни на НСИ за 2011 г. 
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Трябва да се отбележи, че в България се наблюдават значително по-
високи темпове на нарастване на участието на жените спрямо средноевро-
пейските – страната ни се нарежда на пето място в Европа по този показател. 
Представените данни показват, че е преодоляна негативната тенденция към 
спад в общия брой на изследователите жени и мъже, характерна за страната в 
края на ХХ - началото на ХХІ век - минус 2% при жените и минус 4% при мъжете 
за периода 1999-2003 г. (She Figures – 2006), което я поставя на последно място 
сред анализираните в съответния доклад европейски държави. Налице е обаче 
обезпокоителна тенденция към отрицателен ръст на броя на мъжете-изсле-
дователи в държавния сектор у нас, както и чувствително изпреварване на 
техния темп на нарастване в частния сектор в сравнение с този на жените. 
Това води до покачването на относителния дял на последните в общия брой на 
изследователите в държавния сектор с 5% за периода 2000-2009 г. (от 49 на 
54%) и понижаването му с 6% в частния сектор (от 49 до 43%). Тази тенденция 
продължава и през 2009-2011 г. - по данни на НСИ броят на мъжете-изследо-
ватели спада с още 1.3% в общия брой изследователи, докато този на жените се 
увеличава с 2.7%, главно за сметка на промените в участието им в държавния 
сектор. Очевидно ниският престиж на професията и неудовлетворителното 
заплащане в държавния научноизследователски сектор в България провокират 
мъжете да го напускат и да търсят работа в частния такъв или в други сфери на 
заетост. Ако не се предприемат съответни мерки и действия, в близките години 
това ще доведе до твърде негативни последствия за страната с оглед изграж-
дането и разгръщането на икономиката на знанието и оползотворяването на 
иновативния потенциал на нацията.  

Неблагоприятни промени в тази насока се наблюдават и при анализа на 
данните на НСИ за 2010 и 2011 г. (предварителни данни) за джендър разли-
чията при изследователите по възраст. Във възрастовите групи до 35, 35-44 и 
45-54 години, предполагащи вероятността от най-високи научни постижения, 
броят на жените-изследователи в държавния сектор надвишава този на мъже-
те средно 1.5 пъти, като единствено в групата над 55 години мъжете са пред-
ставени по-добре от жените – 1.2 пъти. За сравнение в сектора „Висше 
образование” проблемът с напускането на мъже-изследователи изцяло липсва: 
през 2010-2011 г. техният брой е средно 1.1 пъти по-малък от броя на жените 
само при възрастовите групи до 44 години, но значително – близо 2 пъти, го 
надвишава във възрастовите групи над 45 години. 

С цел оценка на равните възможности на жените и мъжете за израстване 
и изяви в научноизследователската дейност в доклада „She Figures -2012” се 
въвежда нов индикатор – изследователска мобилност.

12
 През периода 2006-

2009 г. средно за ЕС жените-изследователи се характеризират с по-ниска 

                                                 
12

 Съгласно използваната методология понятието „мобилност” означава професионално пъту-

ване зад граница за период най-малко 3 месеца през последните 3 години (She Figures – 2012,          
p. 43). 
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мобилност от мъжете. България отново се реализира твърде добре по този 
показател, като представлява едно от двете изключения наред с Ирландия, 
където мобилността на жените надвишава с 5 пункта тази на мъжете. У нас тя 
е равна за двата пола – относителните дялове на мобилните изследователи 
жени и мъже са 50 на 50, докато средно в ЕС-27 съотношението е 65 : 35 в полза 
на мъжете (данните за европейските държави през анализирания период 
варират от 7 пункта в полза на мъжете във Финландия до 0% мобилност при 
жените-изследователи в Латвия).  

Вероятно въпросът за съвместяването на професионалния и лич-
ния/семейния живот не представлява сериозен проблем за изследовате-
лите-жени и мъже в България, като данните за тяхната изследовател-
ска мобилност са очевиден индикатор за наличието на равни възмож-
ности на двата пола относно шансовете им за реализиране в европей-
ското и световното изследователско пространство. Необходимо е да се 
отбележи, че въведеният в доклада „She Figures – 2012” още един нов инди-
катор, третиращ релацията между родителството и научната кариера, не 
регистрира наличието на съществени джендър различия и бариери у нас. 
Въпреки предпоследното място между Румъния и Литва, което заема Бъл-
гария по показателя относителен дял на жените и мъжете-изследователи с 
деца под 15-годишна възраст през 2010 г. (съответно над 30 и над 20%), 
техният брой е по-голям в сравнение с този на работещите родители и при 
двата пола. Ниският дял на изследователите с деца е по-скоро следствие от 
общата демографска ситуация в страната, както и от застаряването на ака-
демичните служители, отколкото от проблемите, възникващи в резултат от 
необходимостта от поддържане на баланса „професионален/семеен живот”. 

Движение към постигането на джендър равенството както в Европа, 
така и у нас се наблюдава при анализ на средната успеваемост по отно-
шение завършване на, респ. участие в докторантското обучение от 
жените и мъжете. През 2010 г. относителният дял на завършилите докто-
рантура жени в съответния общ брой жени и мъже средно за ЕС-27 е 46%, 
като в България той е близък до средноевропейския – 47.8%, а по последни 
данни на НСИ за 2011 и 2012 г. го надхвърля значително със съответните 
55.3 и 51.7%. Трябва да се отбележи, че в нашата страна постигането на 
близкия до паритета на половете баланс в тази област през първото 
десетилетие на ХХІ век се характеризира със зигзагообразно движение на 
разглеждания показател - от явно преобладаване на завършилите мъже-
докторанти в края на миналия век (жените-докторанти са 38% през 1999 г. и 
42% през 2001 г.), през слаба тенденция към феминизиране на този обра-
зователно-квалификационен сектор за изследвания период (52% жени-
докторанти през 2003 г., 53% през 2006 г. и 55% през 2011 г.) към постигане 
на относително равенство – за 2012 г. жените са 51.7% от общия брой успешно 
завършилите докторантура лица в България. Промените са в резултат от 
известно „отдръпване” на мъжете от докторантското обучение в началото на 
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века, което вероятно е следствие от загубения им интерес поради негатив-
ното влияние на неудовлетворителното заплащане и ниския престиж на 
научната кариера, несъвместими с полаганите усилия за разработване и 
защита на дисертационния труд. В съответствие с това през периода 1999-
2003 г. броят на завършилите докторанти-мъже отбелязва отрицателен 
ръст от минус 3% при едновременно значително нарастване на броя на 
жените с 13%. Впоследствие темповете на растеж на придобилите научно-
образователна степен „доктор” жени и мъже се уеднаквяват и достигат 
10.9% при двата пола средно за периода 2002-2006 г., което е значително 
над средното равнище за ЕС-27 (повишаване от 6.8% при жените и 3.2% 
при мъжете, като България се нарежда сред деветте държави с темп над 
10%). Положителната тенденция към постигане на балансирана представи-
телност на жените и мъжете на равнище докторантура продължава и през 
следващите години - България (наред с Латвия и Македония) е една от 
малкото европейски държави, в които през 2002-2010 г. средногодишните 
темпове на нарастване на броя на защитилите докторат мъже изпреварват 
тези на жените – 4.3% при жените и 7.0% при мъжете, съответно 3.7 и 1.6% 
средно за ЕС-27. Удълженият динамичен ред за периода 2010-2012 г. 
показва рязък скок - 1.6 пъти, в нарастването на общия брой завършили 
докторантура лица в България (вкл. при жените – 1.8 и при мъжете – 1.5 
пъти), като резултатът при мъжете в действителност би бил по-значим, ако 
се отчете регистрираният спад в относителния им дял сред защитилите 
докторанти през 2011 г. с 8%.

13
 

Хоризонтална джендър сегрегация 

За разлика от относително равномерното усреднено разпределение 
на жените и мъжете-изследователи в сферите на висшето образование и 
науката, в участието им по научни направления и дисциплини се наблюда-
ват значителни диспропорции - при него се отчита съществен дисбаланс в 
представителността на половете или прояви на т.нар. хоризонтална джен-
дър сегрегация. 

По отношение на докторантите, съгласно последните данни за ЕС-
27 за 2010 г., явно феминизирани са традиционните за жените области на 
науката: те са 64% от завършилите докторантура в образованието, 56% - в 
медицината и 54% - в хуманитарните науки. Относително балансирано джен-
дър композиране се наблюдава само в обществените науки (вкл. икономика 
и право), в които 49% от завършилите докторантура са жени, както и в селско-
стопанските и ветеринарните науки, където те са 52%. По-съществени прояви 
на маскулинизация са характерни главно за точните науки, математиката и 
информатиката, където завършилите докторантура жени са по-малко от 
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 Изчисленията за 2011-2012 г. са по данни на НСИ. 
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26%, както и за инженерните науки, вкл. производството и строителството, 
където те са 40%. Информацията за България значително се различава от 
средноевропейската. 

Таблица 2 

Относителен дял на завършилите докторантура жени в България в общия 
брой завършили докторантура по области на науката (%) 

Научни направления 2003 г. 2006 г. 2010 г. 

Образование 52.2 52.0 47.0 

Хуманитарни науки и изкуствознание 68.4 68.0 57.0 

Обществени науки, икономика и право 50.0 58.0 51.0 

Точни и естествени науки, вкл. информатика 52.8 56.0 58.0 

Технически науки 31.4 33.0 32.0 

Селскостопански и ветеринарни науки 46.4 54.0 80.0 

Медицина 56.4 56.0 43.0 

Източник: She Figures – 2006, p. 39; 2009, p. 51; 2012, p. 54. 

Данните показват, че в началото на анализирания период България се 
разминава със ситуацията в Европа главно по отношение на жените-докто-
ранти в областта на точните и естествените науки, където проявите на феми-
низация продължават да се засилват и през следващите години. 2006 г. се 
характеризира със задълбочаващото се нежелание на мъжете да се реали-
зират в академичната сфера, като техническите науки остават единственото 
научно направление, където те преобладават. 

В края на периода ситуацията определено се подобрява с оглед движе-
нието към балансирано джендър разпределение на докторантите по облас-
ти на науката с изключение на селскостопанските, точните и естест-
вените науки, в които доминирането на жените достига „неблагоприятни” 
стойности - по-детайлната информация за отделни научни направления по-
казва, че през 2010 г. жените са 66% от завършилите докторантура лица в 
естествените науки, 51% във физиката, 56% в математиката и статистиката и 
достигат 50% в архитектурата и строителството. В този смисъл първенството 
на България по отношение на европейските стремежи и тенденции към 
постигането на джендър равенството в традиционно „мъжките” научни направ-
ления се превръща в друга крайност – отслабващото желание на младите 
мъже да се насочват към научна кариера. Това налага да се предприемат 
съответни стимулиращи мерки с оглед както на интересите на самата наука, 
така и на нейното джендър композиране. 

Подобна тенденция се забелязва и при анализ на относителните дяло-
ве на жените-изследователи в общия им брой, дезагрегиран по области на 
науката и сектори, но главно по отношение на държавния сектор. 
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Таблица 3 

Относителен дял на жените-изследователи в България в общия брой 
изследователи в сектора висше образование (ВО) и държавния сектор (ДС) 

по области на науката (%) 

Научни направления 
2003 г. 2006 г. 2009 г. 

ВО ДС ВО ДС ВО ДС 

Естествени науки 55.0 51.6 55.0 54.0 42.0 52.0 

Инженерни науки и технологии 24.4 34.3 22.0 33.0 31.0 38.0 

Медицина 55.6 51.2 53.0 53.0 45.0 70.0 

Селскостопански науки 35.9 52.7 41.0 53.0 39.0 60.0 

Обществени науки 40.1 59.3 43.0 58.0 51.0 57.0 

Хуманитарни науки 52.4 66.2 58.0 63.0 54.0 66.0 

Източник: She Figures – 2006, p. 42, 44; 2009, p. 57, 60; 2012, p. 66, 71. 

Анализът на представените данни отрича битуващата в обществото 
заблуда по въпроса за силното феминизиране на сферата на висшето 
образование. През периода 2003-2009 г. е налице явна тенденция към по-
балансирано джендър композиране на такива научни направления във висшите 
училища като естествени, инженерни, селскостопански, медицински и общест-
вени науки при съответно намаляване проявите на феминизация или нараст-
ване на относителните дялове на жените там, където те са изоставали зна-
чително от мъжете-академични служители. Това означава, че тази сфера 
остава привлекателна и за двата пола, било поради удовлетворителното 
заплащане, било поради престижността на професията и/или приемливи 
условия на работа и работно време. В същото време мъжете проявяват все 
по-изявено неглижиране на участието в науката в държавния сектор, т.е. в 
научноизследователските институции на бюджетна издръжка. С изключение 
на инженерните науки и технологиите всички научни направления са видимо 
феминизирани, като в медицината, селскостопанските, обществените и хумани-
тарните науки дяловете на жените-изследователи варират между 60-70%. 
Необходимо е да се отбележи, че изкривяването на джендър баланса в 
каквато и да е насока е във вреда за икономиката на страната, която трябва 
да използва пълноценно професионалния изследователски потенциал както 
на жените, така и на мъжете с цел постигане на напредък относно изпълне-
ние на целите на Стратегия „Европа 2020” и изграждане на икономиката на 
знанието. 

В концентриран вид хоризонталната джендър сегрегация по научни 
направления във висшето образование и науката е представена чрез стой-
ностите на изчислявания от 2003 г. индекс на десимилация.

14
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 В контекста на това изследване индексът изразява равнище на хоризонталната джендър 

сегрегация, като показва относителния дял на изследователите жени или мъже, които би тряб-
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Таблица 4 

Индекс на десимилация (Dissimilarity Index – DI) 

 2003 г. 2006 г. 2009 г. 

Страни-членки на ЕС DI – ЕС-25 DI – ЕС-27 DI – ЕС-27 

Сектор „Висше образование” 0.14 0.14 - 

Държавен сектор 0.21 0.18 - 

България 

Сектор "Висше образование” 0.23 0.27 0.16 

Държавен сектор 0.12 0.14 0.15 

Източник: She Figures – 2006, p. 48; 2009, p. 64; 2012, p. 77. 

В доклада „She Figures – 2003” за пръв път е измерен индекс на десими-
лация общо за научноизследователската сфера (р. 58), като неговата стойност 
за България през 2000 г. поставя страната ни на първо в негативен план място в 
Европа с най-високо равнище - 0.31. Дешифрирането на индекса означава, че 
една трета от изследователите трябва да сменят областта на научната си изява, 
за да бъде осъществен напредък относно джендър равнопоставеността в ака-
демичните институции у нас чрез практическо реализиране на определения от 
ЕС за онзи период критерий за постигане на 35% участие на жените във всяка 
научна област. По-нататъшното детайлизиране на индекса на десимилация и 
измерването му в сектор „Висше образование” и в държавния сектор показва 
значително подобряване на тяхната джендър композиция, особено във висшето 
образование. Резултатите за 2009 г. означават, че съответно едва 16 и 15% от 
преподавателите и учените в двата сектора в България трябва да сменят науч-
ното направление на своята работа, за да се постигне балансирано разпре-
деление на жените и мъжете. Определянето на пола на хипотетично „напус-
кащите”, респ. и на сегрегираните в тези сфери е в зависимост от данните за 
представителността им в съответните сектори. В този смисъл от представените 
в табл. 3 резултати може да се направи следното заключение: във висшето 
образование средно за всички научни направления трябва да се „преместят” 
16% от мъжете, а в държавния научноизследователски сектор – 15% от 
жените. 

Вертикална джендър сегрегация 

Една от най-съществените проблемни области във висшето образова-
ние и науката както в Европа, така и у нас е наличието на силно изразена 
вертикална джендър сегрегация.  

                                                                                                                            
вало хипотетично да сменят научното си направление с цел постигането на балансирано джен-
дър разпределение при условие, че заетите от друг пол не променят своята специализация. 
Стойностите на индекса се движат в диапазон от „0” до „1”, като „0” означава липса на сегрегация 
в съответния сектор, а „1” - пълно доминиране на единия пол (She Figures – 2012, p. 76). 
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Вертикалната сегрегация по академични длъжности (научни звания)
15

 
проличава най-ясно при анализа на траекториите на академичната кариера 
на жените и мъжете във висшето образование и науката. Представените в 
табл. 5 данни средно за ЕС-27 показват нарастващото разминаване в отно-
сителните дялове на двата пола при преминаване към по-високи академич-
ни длъжности. При относителната джендър балансираност на старта на 
научноизследователската кариера доцентурата и главно професурата 
се оказват „препъни камък” в професионалното развитие на жените в 
академичните среди, като въпреки лекото затваряне на ножицата през 
анализирания период разминаването, особено при професорите, остава 
повече от съществено. 

Таблица 5 

Относителен дял на жените и мъжете в типична академична                           
кариера, ЕС-27 (%) 

Пол Докторанти Асистенти Доценти Професори 

2002 г. 

Жени 41 40 33 16 

Мъже 59 60 64 84 

2006 г. 

Жени 45 44 36 18 

Мъже 55 56 67 82 

2010 г. 

Жени 46 44 37 20 

Мъже 54 56 63 80 

Източник: She Figures – 2009, p. 73; 2012, p. 88. 

Забавянето на академичната кариера на жените може да се проследи и 
по научни степени. Според изчисления по предварителна информация на 
НСИ за 2011 г. относителният дял на жените, притежаващи научна степен 
„доктор” и „доктор на науките”, е 41.7% от персонала с висше образование, 
зает с НИРД, докато при отчетеното по-ниско спрямо жените участие на 
мъжете с висше образование в общия брой персонал, зает с НИРД, този дял 
е съществено по-висок – 47.9%. 

Констатираните различия в полза на мъжете се потвърждават и от твърде 
бавно променящите се стойности на индекса на стъкления таван.

16
 По този 
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 В европейската статистика се представят данни за четири типа академични длъжности – grade 

A, B, C, D. Както е посочено в доклада She Figures – 2009, в България са валидни три от тях: А – 
професор; В – доцент и D – асистент. 
16

 Индексът на стъкления таван (Glass Ceiling Index) е индикатор, който измерва относителния 

спрямо мъжете шанс на жените да достигнат високи професионални позиции. Този индекс срав-
нява относителните дялове на жените-професори в общия брой на жените с всички академични 
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показател България е значително над средноевропейското му равнище, което 
не отрича наличието на вертикална сегрегация по академични длъжности у 
нас – стъкленият таван продължава да тежи над главите на жените-
изследователи, но е сравнително „по-тънък”, отколкото в повечето евро-
пейски държави. 

Таблица 6 

Индекс на стъкления таван в академичната сфера 

Страни 2004 г. 2007 г. 2010 г. 

ЕС-27 1.9 1.8 1.8 

България 1.73 1.5 1.4 

Източник: She Figures – 2006, p. 59; 2009, p. 78; 2012, p. 96. 

Този индекс се представя пред научната общественост през 2006 г., 
докато в първия доклад „She Figures – 2003” е измерен т.нар. коефициент 
на феминизация на професорския състав (броят на жени-професори на 100 
мъже-професори). По данни за 2001 г. България се нарежда на второ място 
сред страните-кандидатки за членство в ЕС след Латвия със стойност на 
този показател от 21.7 и е близка до „първенците” в тогавашните ЕС-15 
Португалия (23.9) и Финландия (23.4), което означава, че малко над 20 жени 
на 100 мъже са в „топ-ешелоните” на академичната йерархия. Очевидно е, 
че жените са силно сегрегирани, но данните за други европейски държави 
отчитат значително по-лоши резултати – около 10 жени на 100 мъже-про-
фесори. Стойностите на изчислявания впоследствие индекс на стъкления 
таван и по-конкретно за 2010 г. поставят България на пето в позитивен 
смисъл място сред европейските държави. Сравнително доброто пред-
ставяне на страната ни не отрича обаче наличието и запазването във 
времето на проблема с вертикалната сегрегация, което проличава при ана-
лиз на представителността на жените на най-висока академична позиция в 
типичната кариера на изследователите. 

Изложените в табл. 7 данни за относителния дял на жените и мъже-
те-професори в общия академичен състав у нас показват, макар и нама-
ляващия, но все пак значителен превес на мъжете - през четирите разглеж-
дани години техният брой надвишава този на жените-професори съответно 
3.5, 3.25, 2.8 и 2.5 пъти. 

                                                                                                                            
длъжности, което индикира възможностите (или тяхната липса) на жените да се придвижват по 
йерархичната стълба в академичните институции. Стойностите на индекса се дешифрират по 
следния начин: ако той е равен на 1, не се наблюдават джендър различия; ако е по-малък от 1, 
жените са свръхпредставени; ако е повече от 1, какъвто е случаят в сферата на науката в 
Европа, е налице ефектът на стъкления таван, т.е. жените са недостатъчно представени на 
високи академични позиции. Колкото по-висока е стойността на индекса, толкова е „по-дебел” 
стъкленият таван, респ. толкова по-трудно е за жените да се придвижат към по-висока позиция 
(She Figures – 2012, p. 95). 
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Таблица 7 

Относителен дял на професорите по пол в                                                            
общия академичен състав в България (%) 

Години Жени Мъже 

2001 3.7 13.1 

2004 4.0 13.0 

2007 5.0 14.0 

2010 6.0 15.0 

Източник: She Figures – 2003, р. 64; 2006, p. 58; 2009, p. 77; 2012, p. 92. 

Още по-показателна в това отношение е информацията за относител-
ния дял на жените-професори в общия брой представители на тази акаде-
мична длъжност - 18% през 2001 и 2004 г., 24% през 2007 г. и 25.9% през 2010 г. 
Въпреки видимия прогрес в броя на професионално „израстващите” жени те 
съставляват малко над една четвърт от професорския състав. Значително по-
добра, но не изцяло равностойна е ситуацията в доцентурата - относителният 
дял на жените в нея е 40% през 2010 г., което е с 5.1% повече в сравнение с 
2004 г. По-трудният и бавен процес на професионалното израстване на жените 
във висшето образование и науката проличава и от „водещите” им позиции на 
равнище асистенти - техният относителен дял в общия брой асистенти показва 
изненадващо постоянство, като през четирите години от 2004 до 2007 г. нараства 
едва с 1.6% и оттогава запазва „лидерското” си място от 54% до 2010 г. Тези 
тенденции придобиват още по-негативен нюанс с оглед сегрегирането на жените 
в академичните среди, като се отчете нарастващият им дял в общия академичен 
състав от 43.4% през 2001 г. на 46% през 2010 г. и 48% през 2012 г. 

Въпреки влизането в сила през май 2010 г. на дългоочаквания Закон за 
развитието на академичния състав в Република България анализът на 
разпределението на жените и мъжете по академични длъжности в последва-
щия период позволява да се констатира ненарушимият устойчив характер на 
изведените тенденции, което може да се проследи по отношение на сектора 
„Висше образование”. 

Таблица 8 

Относителен дял на жените в съответния преподавателски състав в 
държавни и частни висши училища в България по академични длъжности (%) 

Академични длъжности 2010-2011 г. 2011-2012 г. 2012-2013 г. 

Професори 25.9 26.6 29.4 

Доценти 39.7 40.8 41.7 

Асистенти 51.1 52.4 53.0 

Преподаватели и научни сътрудници 61.7 63.2 61.0 

Източник. По данни на НСИ, www.nsi.bg 

http://www.nsi.bg/
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Относителният дял на жените-професори нараства само с 3.5% и 
вследствие на ниското „стартово” равнище остава под една трета от 
общия брой преподаватели на тази длъжност, въпреки факта, че абсо-
лютният брой на жени-професори през трите учебни години бележи значи-
телен ръст от 39% спрямо този на мъжете (17%). Само времето ще покаже 
дали това е начало на положителни промени с оглед преодоляване на верти-
калната сегрегация на жените по академични длъжности, или е временно 
явление като реакция на закъснелите улеснения на процедури за академично 
израстване.  

Практически незабележимо е влиянието на действието на новия закон 
върху джендър разпределението на доценти – относителният дял на жените 
на тази академична длъжност нараства едва с 2%. Със също толкова се 
увеличава делът на „работните пчелички” във висшето образование – жени-
асистенти, които продължават да преобладават на най-ниското равнище 
в академичната йерархия. Още „по-представително” е участието на жените в 
категорията „преподаватели и научни сътрудници” – лица без научна степен и 
вероятно без видима академична перспектива, като техният дял надхвърля 
60% и не проявява никакви признаци през годините да падне под този „праг” 
(той е 63.8% през 2000 г., 68.4% през 2006 г., 63.2% през 2011 г. и 61% през 
2012 г.) 

Показателни са данните за броя на професорите жени и мъже в евро-
пейските държави по възрастови групи (за 2010 г. наличната информация е 
само за 12 държави, вкл. България). Както в повечето от тях, така и у нас най-
много са професорите във възрастовата група над 55 години. Единствено в 
Германия професорите жени и мъже са повече при 45-54-годишните изсле-
дователи, а в Австрия, Румъния и Белгия броят на жените-професори надви-
шава този на мъжете в посочената възрастова група. Трябва да се отбележи, 
че в Германия, Италия и Румъния е регистриран значителен брой професори-
жени и мъже на възраст 35-44 години, докато България се характеризира с 
най-ниски възможности за професионално израстване при по-младите гене-
рации – сред 35-44-годишните изследователи у нас броят на жените и 
мъжете-професори е еднакъв - 5. За сравнение в Румъния те са 1165 при 
жените и 1294 при мъжете, в Германия – 560 при жените и 2293 при мъжете, 
в Италия – 108 при жените и 460 при мъжете, в Австрия – 93 при жените и 
281 при мъжете. В съответствие с това може да се направи изводът, че в 
България академичната кариера се характеризира с бавни темпове и за 
двата пола, но жените са в по-неблагоприятно положение от мъжете и в 
темпорално отношение, след като техният брой съставлява едва една 
четвърт от този на мъжете-професори дори във възрастова група над 55 
години. 

Освен по академични длъжности се наблюдава вертикална сегрегация 
по заеманите ръководни позиции в академичните органи на управление. 
Като ориентир за оценка на участието на жените и мъжете в управлението 
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служат определените в Европейската стратегия за равенството на жените и 
мъжете (2010-2015 г.) (EU Strategy for Equality between Women and Men) цели 
за постигане на 25% представителност на жените на висши ръководни пози-
ции в научноизследователския сектор, както и на участието на най-малко 40% 
от един пол в научните бордове в академичните институции и в комисии и 
експертни групи към ЕК в тази сфера. 

Диспропорционалното участие на жените и мъжете в академичните 
органи на научно управление (вж. табл. 9) показва както недостатъчната 
представителност на жените и липсата на справедлива конкуренция между 
тях и мъжете за тези позиции, така и слабото им желание да „преодолеят” 
непреодолимия все още ефект на стъкления таван. Любопитно е, че послед-
ното е присъщо не само на мъжете, но и на самите жени, които, осъзнато или 
не, не проявяват разбиране за „ощетеното” си положение. Отчитайки избор-
ния характер на съответните позиции и вече анализираната балансирана 
представителност на жените-изследователи в сферите на висшето образование 
и науката у нас, може да се обобщи, че недостатъчното участие на жени-
те в управлението на научноизследователската дейност в известен смисъл 
е следствие от факта, че те, от една страна, не се кандидатират в дос-
татъчна степен за съответни длъжности, а от друга, номинират и проя-
вяват нагласи да избират кандидати-мъже. Подобно поведение обаче е по-
скоро реакция на наложилите се в обществото културно-социетални джендър 
стереотипи, отколкото на професионално-организационни или институционални 
бариери пред израстването на жените в науката.  

Таблица 9 

Относителен дял на жените-членове на научни (академични) съвети в 
научноизследователските институции и висшите учебни заведения (%) 

Страни 2001 г. 2004 г. 2007 г. 2010 г. 

ЕС-27 27.3* - 22 36** 

България 14.7 32.8 37 29 

* Данните са за ЕС-15; средно за 11 страни-кандидатки за членство в ЕС – 19.1. 
** Както е отбелязано в съответния доклад, този резултат е малко завишен 

поради някои методологични промени при измерване на средните показатели за ЕС-
27 спрямо She Figures – 2009. 

Източник: She Figures – 2003, р. 76; 2006, p. 71; 2009, p. 99; 2012, p. 117. 

Представените данни показват сериозно нарастване на участието на же-
ните в България през анализирания период - от едно от най-ниските равнища 
средно в ЕС-15 и 11 страни-кандидатки през 2001 г., през 2004 г. достигаме до 
най-високото след Норвегия (48%) и Дания (35%) сред ЕС-27, но оставаме под 
посочената цел за 40% представителност. През 2010 г. настъпва съществен 
спад от 8 пункта, поставящ нашата страна далече от средното равнище в Евро-
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па, която все повече се доближава до постигането на визираната цел. Трябва да 
се посочи обаче, че тя е изпълнена само в четири европейски държави – 
Исландия (40%), Финландия (45%), Норвегия (46%) и Швеция (49%), а в дъното 
на класацията по този показател са Полша и Кипър – само 7% от жените там 
участват в научните бордове в съответните институции. 

Значително по-видими са джендър различията в участието в адми-
нистративното ръководство на академичните институции. Относител-
ният дял на жените-ръководители на институциите в сферата на висшето 
образование у нас нараства от 8% през 2007 г. на 14.4% през 2010 г., но 
наред с още 15 страни остава под средното за ЕС-27 равнище от 15.5% през 
2010 г. Това е абсолютно недостатъчно както за Европа, така и за България с 
оглед на посочената цел за постигане на 25% представителност на жените на 
висши ръководни позиции в научноизследователския сектор. Трябва да се 
отбележи, че толкова голяма представителност е постигната само в три евро-
пейски страни – Финландия (25%), Швеция (26.9%) и Норвегия (31.8%), докато в 
Латвия тя е равна на нула, въпреки че тази държава е сред малкото с най-
голяма женска заетост в академичната сфера (над 50%). Това отново поставя 
въпроса за релацията между наложилите се в обществото джендър стерео-
типи и ниската самооценка на жените, характерен и за страните с не толкова 
фрапантни, но все пак изключително ниски резултати по този индикатор 

Още по-показателна е информацията за относителния дял на жените-
ректори на университети и други висши учебни заведения с право да упраж-
няват докторантско обучение - през 2007 г. той е 9% както в ЕС-27, така и в 
България, като бележи твърде несъществено нарастване съответно на 10 и 
12% през 2010 г. Сред първенците отново са скандинавските страни, където 
жените-ректори за разлика от останалите европейски страни не са феномен: 
Швеция – 43%, Исландия – 33%, Норвегия – 29% и Финландия – 25%. Има и 
държави, в които понятието „жена-ректор” е изцяло непознато явление – Кипър, 
Литва и Унгария с 0% жени на тази длъжност. 

По-новите данни за България подкрепят очертаните тенденции. Отно-
сителният дял на жените-директори в институциите на БАН (основен пред-
ставител на държавния сектор за наука) е 21.7% (10 жени от общо 46 дирек-
тори), като 6 от тях са в областта на традиционно феминизираните научни 
области на обществените и главно на хуманитарните науки и само 4 са 
жените-директори в точните, естествените и инженерните науки (вж. Българска 
академия на науките. Справочник 2011...). „Прогресът” на жените се наблюдава с 
понижаването на равнището на ръководните позиции, т.е. при по-ниските 
длъжности относителният им дял съществено нараства – 40.9% са жени-зам.-
директори и 70% - научни секретари. Под определения в ЕС критерий остава 
композирането на органите на научното ръководство – жените са 36.6% от 
председателите на научните съвети в институтите на БАН. Въпреки че от 
1869 г. не е имало нито една жена-председател на БАН, в централните органи за 
управление на Академията през 2011-2012 г. е регистриран известен напредък 
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по отношение постигането на балансирана представителност на половете - 
съотношението в броя на зам.-председателите на БАН мъже и жени се променя 
от 3 : 0 на 1 : 2; в броя на научните секретари по научни направления – от 5 : 2 на 
4 : 3; в дяловете на членовете на управителния съвет – от 40 : 60% на         
50 : 50%, т.е. постигнат е пълен паритет между жените и мъжете. Длъжностите 
председател на БАН и председател на Общото събрание на БАН обаче все 
още са „запазена марка” за мъжете-учени. Твърде ниска остава представи-
телността на жените сред академиците и член-кореспондентите – с отчитане 
на новоизбраните през 2012 г. членове на БАН техният дял е едва 3% от ака-
демиците (2 жени от общо 68) и 14% от член-кореспондентите (13 жени от 93, 
като 7 от тях отново са в обществените и хуманитарните науки и в изкуство-
знанието). 

Не по-различна е ситуацията във висшите органи на управление в сис-
темата на висшето образование. Избраният в началото на 2012 г. нов Съвет 
на ректорите на висшите училища в България има председател-мъж и шести-
ма мъже-членове на управителния съвет. В съответствие с данни на МОМН от 
Регистъра на акредитирани висши училища към 1 май 2013 г. в 51 държавни и 
частни университети и висши училища жените-ректори са само 2, т.е. 3.9% от 
всички ректори (ректорите са и председатели на академичните съвети), а 
жените зам.-ректори са 32 (главно по международно сътрудничество и връзки с 
обществеността и по учебна дейност), което е недостатъчно с оглед на 
факта, че средният брой на зам.-ректорите в едно висше училище варира 
между 2 и 4. Сред председателите на общото събрание – върховен орган на 
управление на висшите училища, жените отново са само 2 при значителен 
брой жени зам.-председатели. 

Джендър различия при достъпа и размера на                                  
проектното финансиране 

Слабата представителност на жените в управленските структури в 
науката извежда на преден план въпроса доколко това рефлектира върху 
шансовете им за получаване на финансови средства за научноизследовател-
ска дейност. Във връзка с това от 2006 г. европейската статистика за жените 
и мъжете в сферата на научните изследвания включва допълнителни данни, 
насочени към анализ на джендър различията при достъпа и размера на 
проектното финансиране чрез измерване на степента на успеваемост на 
жените и мъжете при кандидатстване и получаване на финансови средства 
за научноизследователски проекти. Веднага трябва да се отбележи, че ана-
лизът на съответните данни не установява наличието на сериозен джендър 
дисбаланс. През 2004 г. по-висока степен на успеваемост при мъжете е регистри-
рана в 17 от наблюдаваните 26 европейски страни, а при жените – в 9 държави 
(сред тях е и България), за които е установена обратнопропорционална 
зависимост - колкото по-ниско е равнището на разходите за научни изслед-
вания на един изследовател, толкова по-голяма е успеваемостта при жените. 
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През 2010 г. по-висока степен на успеваемост при мъжете средно с 2.5% е 
регистрирана в 17 от наблюдаваните 22 европейски държави, а при жените 
(по-висока от тази на мъжете средно с 1.9%) – в 5, вкл. в България (наред със 
Словения, Люксембург, Исландия и Норвегия). Трябва да се отбележи, че 
през 2010 г. изпреварването на степента на успеваемост при мъжете в стра-
ните, където тя е по-висока за тях, значително намалява спрямо 2002 г. - от 
12.3 на посочените 2.5%, докато в тези с изпреварваща степен на успеваемост 
на жените равнището остава постоянно – 1.9%. 

Резултатите от сравнението на броя на кандидатстващите за проектно 
финансиране и на спечелилите (бенефициенти на съответните грантове) 
жени и мъже-изследователи в България показват незначителни различия 
(средно с 2% в полза на жените през 2002 и 2010 г.) – 30% жени, спечелили 
финансиране от общия брой кандидатстващи жени, и 28% за същата група 
мъже през 2002 г. и съответно 28.7 и 26.8% през 2010 г. Трябва да се посочи 
обаче, че през анализирания период броят на кандидатстващите изследователи 
от двата пола намалява драстично – 2.8 пъти при жените и 2.7 пъти при 
мъжете, докато делът на спечелилите остава на същото равнище при запазване 
на по-високата степен на успеваемост при жените у нас. Анализът на този 
показател по научни области дава по-детайлна информация относно достъпа 
до финансиране на жените и мъжете в България през 2010 г. - мъжете изпре-
варват жените с 4.1% в естествените науки, с 5.6% в медицината, с. 23.9% в 
селскостопанските науки. В същото време жените са с по-висока успеваемост 
от мъжете главно в обществените науки – с 27.4%, и с 13.4% в инженерните 
науки. Във „феминизираните” хуманитарни науки обаче е налице абсолютен 
джендър баланс. 

По-различна е ситуацията при анализа на размера на отпуснатото фи-
нансиране.

17
 Тук „ощетени” в сравнение с други европейски държави са всички 

жени и мъже в академичната сфера у нас. Наличните данни за 2003, 2006 и 
2009 г. поставят България на едно от челните места сред европейските 
държави по общ брой жени-изследователи (около и над 50%) и по степен на 
успеваемост на жените и успоредно с това на едно от последните по 
отпуснатите средства за финансиране на проекти на един изследовател 
(под 50 000 PPS) и по-конкретно – около 30 000 PPS през 2006 г. и около 
35 000 PPS през 2009 г.

18
 Това намира израз в характерния за европейската 

                                                 
17

 Съгласно методологията на докладите „She Figures” с цел извършване на междудържавни 

сравнения в Европа размерът на отпуснатите средства за финансиране на научни проекти на 
един изследовател се изчислява в хипотетична обща валутна единица „стандартна покупателна 
сила” (PPS – Purchasing Power Standard). Един PPS позволява да бъде закупено еднакво коли-
чество стоки и услуги във всяка наблюдавана държава (She Figures – 2012, p. 121).  
18

 През 2009 г. средният общ размер на проектното финансиране в милиони PPS в ЕС-27 е, както 

следва: в частния изследователски сектор – 137 412, в държавния сектор – 30 800 и в сектора 
„Висше образование” – 54 693. В България той е съответно 125, 230 и 58 (She Figures – 2012,      
р. 129). Коментарът е излишен. 
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карта за равенството на жените и мъжете в науката устойчиво проявяващ се 
джендър парадокс: колкото по-висок е делът на жените-изследователи в една 
държава, толкова по-нисък е размерът на финансовото осигуряване на проекти 
на един изследовател, и обратно – колкото по-нисък е делът на жените, толкова 
по-големи са отпуснатите финансови средства. За илюстрация те са най-
високи - над 190 000 PPS, в Австрия, Германия, Швеция и почти толкова в 
Италия при съответни дялове на жените-изследователи от 28, 25, 36 и 34%. В 
резултат се констатира, че в тези и близки до тях държави разпределението 
на финансовите средства определено ощетява жените, които в по-голяма 
степен са представени в проектните области и сектори с по-ниско финансиране. 
В страните с постигнат относителен баланс в представителността на 
жените и мъжете в академичната сфера, вкл. в България, финансирането 
е ниско, което води до своеобразна джендър „равнопоставеност” в даден 
контекст. В същото време е констатирана неблагоприятна с оглед на джендър 
равнопоставеността тенденция на участието на европейските жени в VI Pамкова 
програма за научни изследвания в ЕС на всички позиции в типовете проекти, 
предвиждащи по-ниско финансиране - ако в такива проекти (Smaller Instruments 
CA’s, SSA’s and Streps) то е средно 43.3%, в по-мащабните по размера на 
финансиране проекти (Integrated Projects, Networks of Excellence) се наблю-
дава спад на дела на жените средно на 30.5%. 

При разпределение на финансовите средства по икономически сектори 
средно в ЕС-27, вкл. и в България, се наблюдават аналогични тенденции - 
най-високи са сумите в изследователските структури в частния сектор, следвани 
от държавните научни институции и накрая е секторът „Висше образование”, 
където сумите съставляват средно 50% от тези в държавния и около 25% от 
техния размер в частния сектор. Поради един от основните проблеми в областта 
на джендър композирането на академичната заетост в Европа – твърде 
ограниченото участие на жените-изследователи в частните изследователски 
структури, които се характеризират със значително по обем финансиране, е 
налице явна неравнопоставеност на европейските жени при достъп до най-
високобюджетните проекти. В България обаче заетостта на жените-изследо-
ватели в частния сектор е 43%, което изключва този проблем от дневния ред 
за сметка на ограничените възможности за солидно финансиране на учените 
и от двата пола.  

* 

Извършеният анализ доказва, че България заема достойно място на 
европейската карта за джендър равнопоставеност в академичната сфера, 
където е постигнат видим напредък, рефлектиращ в префокусирането на прио-
ритетите от постигането на джендър равнопоставеност към стремежа за 
балансирана представителност на жените и мъжете. Значителна част от 
проблемите, съществуващи в тази сфера средно в Европа и в отделните дър-
жави, са практически преодолени у нас. Въпреки това са идентифицирани 
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три основни проблемни области – хоризонтална сегрегация по области на 
науката, тенденция към напускане на държавния научноизследователски сек-
тор от страна на мъжете и съществена вертикална сегрегация по академични 
длъжности и ръководни позиции, които изискват по-нататъшно търсене на 
пътища и механизми за тяхното преодоляване. 
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BULGARIA IN THE EUROPEAN RATINGS FOR GENDER 
EQUALITY IN THE ACADEMIC CIRCLES 

The implementation of “Europe 2020” Strategy and its standards requires 
establishment of fair European research area with a view to gender balance. In 
conformity with that vision, the article presents the results of a study of the 
gender equality level in the academic circles in Bulgaria. It is carried out by 
analysis of the place of Bulgaria among the European states in regard to this 
indicator. The main task is to identify the achieved progress and still existing 
problem areas. 

JEL: J16; J44 

In the context of the knowledge economy, strengthening its position in Europe, 
and with a view to meeting the criteria of “Europe 2020” Strategy, the actions for 
overcoming the gender differences in higher education and research have a special 
place in EU for developing a “fair science in a fair society” (Stocktaking 10 years of 
“Women in Science”…, 2010, p. 7). The goal is academic men and women to be able 
to fully use the accumulated knowledge, skills and innovation potential in the 
process of creating knowledge, as well as to participate in establishing socially 
inclusive society, envisioned in the Strategy. The undertaken initiatives and actions 
are the result of a general gender mainstreaming policy globally and in Europe, 
which requires mostly determining the place of Bulgaria in the relevant ratings by 
degree of gender equality, achieved in the society. The suggested evaluations are 
the result of an analysis of the carried out international comparative studies in this 
field.  

Since 2006 the World Economic Forum has presented annual Global Gender 
Gap Reports (see EU Strategy for Equality between Women and Men (2010-2015)…), 
where through the developed Global Gender Gap Index they evaluate the gender 
inequality in percentage.

1
 In 2006-2008 Bulgaria occupied respectively 37

th
, 25

th
 and 

36
th
 place among the analyzed 115 countries. Since 2009 the range of the reports 

has expanded to 134-135 countries. From the 38
th
 place in 2009, Bulgaria has 

dropped down to 50
th
, 51

st
 and 52

nd
 place respectively in 2010, 2011 and 2012. 

Despite this alarming tendency at first sight, Bulgaria was in the third group of 
countries with index 0.71-0.70 in 2012, which is not such a big difference, compared 
with the countries in the first group (1.00-0.75) and in the second group (0.74-0.72).

2
 

It is worth mentioning that almost 1/3 of the EU member states are behind us in this 

                                                 
1
 This index determines how well resources and opportunities are distributed between genders in each 

country (despite the level of the relevant resources) in four critical areas: economic participation and 
opportunities (payment, employment, access to highly qualified employment); education achievements 
(access to primary and higher education); political power (participation in decision-making structures); 
health and life expectancy. 
2
 The results show that three countries with highest rating – Iceland, Finland and Norway – have 

overcome over 84% of the gender differences in the mentioned fields, while the countries with lowest 
rating –slightly above 50%. Bulgaria has overcome over 70%, which is quite a good result. 

file:///F:/Alla/Stocktaking%2010%20years%20of%20%20“Women%20in%20Science”%201999-2009
file:///F:/Alla/Stocktaking%2010%20years%20of%20%20“Women%20in%20Science”%201999-2009
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ranking (Poland, France, Estonia, Romania, Slovakia, Czech Republic, Cyprus, Italy, 
Hungary, Greece). 

In 2006 Europe adopted a Roadmap for equality between women and men 
(2006-2010), which stated the necessity of measuring the level of this equality (see 
Roadmap for equality between women and men..., 2006). For this purpose in 2010 
an European Institute for Gender Equality (EIGE) was established. During its first 
middle-term work programme (2010-2012) the Institute developed and published the 
European Gender Equality Index (EGEI) in 2011 (see Bericat, 2012, p. 1-28), which 
ranged 27 member states of EU (EU-27). It can be defined as a “macro” index of 
gender equality, since it measures only the relative state of the existing balance in 
the access to basic resources in three public areas of the social structure, 
determining the social status of men and women – education, work and power.

3
 The 

best news is that Bulgaria is on 1
st
 place among EU-27 with its highest average value 

of this index (results in 2009) – 73.1 (EU-27 average value is 55). Concerning access 
to education and work, its values are even more significant – respectively 87.1 (EU-
27 average – 76.4) and 83.6 (EU-27 average – 58.7). Only concerning access to 
power the index is not so promising – 53.7. However, again the result for Bulgaria is 
significantly higher than EU-27 average (37.6). Different index values in different 
areas reflect the specifics of the process of achieving gender equality in them, which 
lets us identify the priorities of the necessary encouraging measures and actions. 
Deciphering the index leads to the conclusion that EU average level of women status 
is only 55% of the men status, while in Bulgaria it is 73%. Although to a different 
degree, structural gender inequality in Europe still exists.  

Data published in European Commission Report on the progress on equality 
between women and men in 2011 are more detailed (ref. Progress on equality 
between women and men in 2011). On most indexes Bulgaria is at level above or 
close to EU average, which means that the EU specific problems in gender 
equality area exist in Bulgaria as well. We have to mention that on some indicators 
Bulgaria is on 1

st
 place (in a positive sense). For example, Bulgaria has lowest 

share in EU of part-time workers women and men in the total number of employed 
people in 2010 – 2.6% women and 2.2% men; and the difference in the shares of 
men and women is minimal – 0.4%. In comparison, the average value of this 
indicator in EU-27 is 31.9% women and 8.7% men. Important fact is that the part-
time employment in general and the inequality of women in this regard is one of the 
significant problems before many European countries.  

The report data show another positive tendency specific of Bulgaria – 
decrease by 2.3 points of gender differences in employment (from 9.7% in 2005 to 
7.4% in 2010). The difference is in favor of men. The value is one of the lowest 

                                                 
3
 The index shows correlation between the status of men and women in the relevant area, i.e. its values 

show in percentage the achievements of women in reaching equal status with men through determining 
the degree of equality in the access to relevant resources in the mentioned three areas. Index value 
under 100 shows degree of inequality for women, index value over 100 shows degree of inequality for 
men. If it is 100, it shows a complete gender equality. 
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among the European countries in 2010, after Latvia (0.2% in favor of men), Estonia 
(2%), Finland (3%), Denmark (5.6%) and Sweden (6%), with EU-27 average 13%. At 
the same time concerning level of employment for women aged 25-49 with children 
aged under 12, Bulgaria with its 64.8% in 2010 “follows” closely the EU-27 average 
(64.7% in 2010). This shows possible problems in the reconciliation between work 
and family life for over 35% of the women in this group. Such tendency (but only for 
women) in Bulgaria exists concerning implementation of the Europe 2020 headline 
target – 75% employment rate for men and women – average level of employment 
for women in EU-27 in 2010 is 62.1%, while in Bulgaria it is 61.7%. However, 
Bulgaria falls behind on this index for men – 69.1% compared with 75.1% average 
level in EU-27. This means that the Strategy set target of employment level of men 
has already been reached in most European countries, while the others have to 
overcome the obvious gender differences in the next years. 

The information published in the report about the share of young people (aged 
30-34), tertiary educated and with a higher level of education, is especially significant 
for determining the available academic potential. Concerning women, Bulgaria is 
close to the EU average level (35.5% compared with 37.2% in EU-27). At the same 
time in Bulgaria the share of men is significantly lower than the one of women, and 
than the EU average level – 20.7% of men in Bulgaria compared with 30% in EU-27. 
To a certain extent the stated difference of 14.8 points in favor of women in Bulgaria 
is an indicator of a tendency towards feminization of higher education. 

In accordance with the data in the analyzed report, practically all European 
countries, including Bulgaria, face one of the main problems in determining the 
inequality of women in all areas of the public life – their insufficient or rather quite 
limited participation at management level, respectively involvement of women in 
decision-making processes. Data in 2012 illustrate the scale of this problem in all 
Europe. For example, the share of women filled board seats of the largest publicly 
listed companies is average 13.7% in EU-27 and 15.6% in Bulgaria, while the share 
of women presidents of the highest corporate boards of the largest publicly listed 
companies are respectively 3.2 and 13.3%. As the mentioned data show, values of 
this indicators in Bulgaria are higher than the EU average level, while the share of 
women presidents of corporate boards leads Bulgaria to the 1

st
 place in Europe. This 

happens because Bulgaria exceeds the EU average level by 4 times. On the other 
hand, it shows significantly higher rates of increase in their number in 2004-2012 – 
by 10.7 points compared with 0.6 in EU-27 (with even start for Bulgaria and EU-27 in 
2004 – 2.6%). The established tendencies indicate of positive changes towards 
overcoming the gender stereotypes in the society. However, the positive comparative 
data do not deny the actuality of this problem and the low participation of women in 
public governance in Bulgaria by absolute number. Still insufficient but higher is the 
participation of women as ministers in national governments: average in EU-27 they 
are 1/4 (24.7%), while in Bulgaria the share is significantly lower – 17.6% in 2011. 
The situation in the private sector is obviously better – the share of women in 
leadership and business performance is little over 30% in 2010, both in EU-27 (33%) 
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and in Bulgaria (31%). This information is confirmed by another study of the European 
Commission – Progress report on women in economic decision-making in the EU 
(2012). According to the published data, Bulgaria is on the 4th place after France, 
Iceland and Slovenia by increase in number of women filled board seats with over 
4% in the period October 2010 – January 2012, while the EU-27 average rate in the 
same period is almost 2%. However, Bulgaria is among 1/3 of the EU member 
countries, where in 2012 about half of the registered corporate boards (in Bulgaria – 
53%) have no woman member. 

The analysis of international studies on gender equality in the early 21
st
 

century show that Europe as a whole, and Bulgaria in particular, have achieved 
certain though uneven progress in overcoming the gender differences in the main 
aggregated areas of socio-economic life. The undertaken common actions in this 
direction are supplemented also by their concentration in different areas and sectors, 
important for each stage of the development, like R&D. 

Gender balance in the academic employment 

The contours and changes of the European roadmap for equality between 
women and men in the academic fields in the first decade of 21

st
 century are drawn 

in the four three-year reports of Directorate-General for Research and Innovation at 
the European Commission – “She Figures”.

4
 published since 2003. The developed, 

constantly added and analyzed indicators there, presenting the gender situation in 
the science field, directly correspond to the established during the study changes in 
the approach towards analysis and policies in this field in the beginning of the new 
century – from measuring the degree of inequality of female researchers

5
 to 

evaluating the balance in the participation of both genders, the trajectories of their 
career development and the progress concerning overcoming the gender differences 
existing in this field.

6
  

The analysis of the structure of employment participation by gender shows 
that in 2010 in EU-27 people with higher education in science and technologies 
working by profession are average 56.1% women and 54.6% men in the total 
number of women and men with higher education. This means that there are equal 
chances for the highly qualified men and women in Europe for finding a job. The 
little majority of women is specific of most European countries. Only in five of them 
(Italy, France, Cyprus, Luzemburg and Czech Republic) the share of men is higher 

                                                 
4
 The analyses and evaluations in the paper are based on the statistical information published in She 

Figures – 2003, 2006, 2009, 2012, if not specifically mentioned otherwise. The last available data, 
published in She Figures – 2012, are for 2009-2010. 
5
 According to the methodology of the reports, the term “researcher” refers to the representatives of the 

academic community – teachers in the system of higher education and scientists in the research 
institutions in different economic sectors. 
6
 This is reflected in the changing titles of the She Figures reports, showing their theme direction from 

“Women and Science” to “Gender Equality in Science” and “Gender in Research and Innovation”, as 
well as in the constantly added indicators. 
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than women in a close range between 3 and 7 points. Bulgaria (and Lithuania, Latvia 
and Estonia) has relatively lower employment of men with higher education in science 
and technologies. The share of women exceeds the one of men by 14.5 points 
(respectively 59.1% of women and 44.6% of men with higher education in Bulgaria).

7
 

This means that women are more active than men in finding fields of applying their 
specific (professional) human capital and its realization in employment. This tendency 
exists also in the analysis of data on the share of female and male researchers in the 
total number of employed women and men: in 2009 the share of female researchers in 
the total number of employment women in Bulgaria (and Lithuania, Latvia and Turkey) 
is higher than the one of men. In comparison, by this indicator men have higher share 
than women by over 10 points in most European countries, except Croatia and 
Romania, where the genders are presented evenly. Concerning the indicator share of 
women/men among all scientists and engineers, Bulgaria is among the three countries 
with full parity in the gender participation: in 2010 the share of women scientists and 
engineers is 50% in Bulgaria and Iceland, and 53% in Poland, while the EU-27 
average is 32% (at the bottom is Switzerland with 18%). In accordance, Bulgaria has 
gender-even but lower than EU average share of women and men scientists and 
engineers in the labour force

8
 by gender – 1.63% for each gender in Bulgaria (in EU-27 

it is 1.75% for women and 3.65% for men).  
As mentioned above, despite the slight increase in the last years, women in 

EU participate insufficiently in science – 33% average for EU-27 in 2009. We have to 
mention the large differences between the countries. For example, in Lithuania and 
Latvia the share of women among all researchers exceeds the one of men (it is over 
50%). At the same time Bulgaria is among the six countries (with Portugal, Romania, 
Estonia, Slovakia and Poland) with over 40% participation of women (47.7% in 2009 
with slight increase in 2002-2009 – 5.4% for women and 4.6% for men in Bulgaria, 
which is close to EU-27 average rate of 5.1% for women and higher than the EU 
average for men – 3.3 and 49% in 2011

9
). This result corresponds to the adopted 

criterion of balanced gender participation – at least 40% per gender. The same is 
valid for the female and male researchers rates per 1000 people of the total labour 
force by gender: in 2009 it is practically the same for men and women in Bulgaria – 
respectively 4.3 and 4.1%, while in EU-27 average the women are behind by 5 points 
(7.1% for women and 11.9% for men). Despite the positive significance of the 
achieved gender balance in Bulgaria in the academic employment, by this indicator 
there is a significant difference with the European countries, both for male and 
female researchers as a share of the labour force – Bulgaria is among the last four 
countries (with The Netherlands, Cyrpus and Romania) with lowest participation in 

                                                 
7
 Less significant but still available differences in favor of women are registered concerning the share of 

research personnel with higher education: by calculations of preliminary data of NSI for 2011 the share 
of women in this personnel group is 50.7%. 
8
 “Labour force” indicator includes all unemployed and employed people aged over 15. 

9
 Calculated by preliminary data of NSI for 2011. 



Bulgaria in the European ratings for gender equality in the academic circles 

 31 

science compared with the national labour force (only 4%). This is indicative of the 
evaluation of the science potential of the country.  

The proportion of researchers by gender and by sector in 2009 again 
demonstrates good results for Bulgaria in achieving gender balanced participation: in 
the higher education sector the share of female researchers is 43.2% (EU-27 average 
is 40%), in the government sector it is 54%

10
 (EU-27 average is 40%), and in the 

private sector (enterprises) it is 43% (EU-27 average is only 19%). By this indicator 
Bulgaria is on the 2

nd
 place after Latvia. The direction towards overcoming the gender 

differences is specific to a great extent of the higher education in Bulgaria, where the 
share of female researchers increased by 8.2 points in 2000-2009 (from 35 to 43.2%), 
reaching 45.3% in 2011.

11
 The conclusion we can draw from the mentioned data is that 

the gender inequality in the three economic sectors in Bulgaria has been practically 
overcome in the first decade of 21

st
 century. The positive tendency towards decreasing 

the gender differences is specific also of the higher education and the government 
sector in Europe, where this topic is about to be closed. However, still problematic in 
this sense is the private sector, with significant delay of the participation of female 
researchers. Obviously for determining the reasons of this phenomenon, the She 
Figures – 2012 Report introduces separation of private sector on employment of 
researchers into two areas – research private non-profit sector and research business 
enterprise sector. However, it turns out that the research private non-profit sector is of 
some significance to the employment of male and female researchers only in Italy, 
Portugal and Cyrpus (6-7% of all female researchers and 3-7% of male researchers in 
2009). In the other countries, including Bulgaria, this indicator has quite insignificant 
share – under 1% of the male and female researchers in Bulgaria. 

The progress in achieving a balanced employment of both genders in the 
science field to a great extent is due to the results of the undertaken European 
initiatives towards attracting and encouraging women to advance an academic career. 
This is evident from the data of the compound annual growth rates of female 
researchers in the economic sectors in the beginning of 21

st
 century, average in EU. 

Table 1 

Increase in Number of Researchers by Sectors and Gender                                           
in 2002-2009 (%) 

 EU -27 Bulgaria 

Women Men Women Men 

Higher education sector 5.5 3.5 14.7 9.9 

Government sector 4.3 1.7 0.3 -1.8 

Private sector 4.3 3.4 7.0 11.7 

Source: She Figures – 2012, p. 37-39. 

                                                 
10

 According to calculations of preliminary data of NSI for 2011, there is a slight increase of the share of 

female researchers in the government sector to 54.9%. 
11

 Calculated by preliminary data of NSI for 2011. 
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We have to mention that Bulgaria has significantly higher rates of increase in 
the female participation compared with Europe. By this indicator Bulgaria is on 5

th
 

place in Europe. These data show overcoming the negative tendency in Bulgaria 
towards a drop of the total number of male and female researchers, specific of the 
country at the end of 20

th
 and the beginning of 21

st
 century (-2% for women and -

4% for men in 1999-2003 (She Figures – 2006), which places it at the last place 
among the European countries, analyzed in the relevant report). However, there is 
an alarming tendency towards a negative rate of number of male researchers in 
government sector in Bulgaria, and quite higher rate of increase in the private 
sector, compared with the one for women. This leads to an increase in the share of 
women in all researchers in the government sector by 5% in 2000-2009 (from 49 to 
54%) and a decrease by 6% for the same period in the private sector (from 49 to 
43%). This tendency continued also in 2009-2011 – according to NSI data the 
number of male researchers among all researchers decreased by another 1.3%, 
while the number of female researchers increased by 2.7%, mainly on account of 
the changes in their participation in the government sector. Obviously, the low 
prestige of the profession and the insatisfactory payment in the state research 
sector in Bulgaria provoke men to leave and look for work in the private research 
sector or in other employment areas. If corresponding measures and actions are 
not taken, in the next years this will lead to quite negative consequences for the 
country concerning establishment and development of knowledge economy and 
using the innovation potential of the nation. The unfavorable changes in this 
direction are seen also in the analysis of NSI data for 2010 and 2011 (preliminary 
data) about the gender differences in researchers by age. In the age groups under 
35, 35-44 and 45-54 (with highest possible scientific achievements) the number of 
female researchers in the government sector exceeded the one of male researchers 
by average 1.5 times. Only in age group over 55 men were 1.2 times more than 
women. In comparison, in higher education sector the problem with male 
researchers leaving has not existed at all – in 2010-2011 their number was 1.1 
times lower than the number of women only in age group under 44, but significantly 
(almost twice) higher in age group over 45. 

For evaluating the equal opportunities of academic career for men and women, 
the She Figures – 2012 Report introduces new indicator – researchers’ mobility.

12
 

Average in EU in 2006-2009, female researchers have lower mobility than male 
researchers. Bulgaria again performs quite well by this indicator, being one of the two 
exceptions (with Ireland, where the female mobility exceeds by 5 points the male one). 
In Bulgaria it is equal for both gender (the shares of mobile male and female 
researchers are 50:50), while the EU-27 average is 65:35 in favor of men (data for 
European countries in the analyzed period varies by 7 points in favor of male 
researchers in Finland to 0% mobility for female researchers in Latvia).  

                                                 
12

 According to the used methodology, the term “mobility” means professional travel abroad for a period 

of at least 3 months in the last 3 years (She Figures – 2012, p. 43). 
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Probably the issue of reconciliation between work and family life is not a 
serious problem for the male and female researchers in Bulgaria. The data for their 
research mobility are an obvious indicator of the existence of equal gender 
opportunities in Bulgaria regarding their chances for realization in the European 
and global research space. We have to mention that the other indicator introduced 
in the She Figures – 2012 Report about the relation between parenthood and/or a 
scientific career does not register substantial gender differences and barriers in 
Bulgaria. Despite the next to last place of Bulgaria between Romania and Lithuania 
by share of female and male researchers with children aged under 15 in 2010 
(respectively 30 and 20%), their number is bigger than the share of working 
parents as a whole for both genders. The low share of researchers with children is 
rather a result of the general demographic situation in the country and of the aging 
academic staff, not of the problems emerging from the necessity of maintaining the 
balance “professional/personal life”. 

Progress towards achieving gender equality in Europe and in Bulgaria is 
seen in the analysis of the average success rates of PhD graduates both men and 
women. The share of women in all male and female PhD graduates average for 
EU-27 is 46% in 2010, while in Bulgaria it is close to the European average (47.8%). 
According to calculations from latest NSI data for 2011 and 2012, it exceeds 
significantly respectively by 55.3 and 51.7%. We have to mention that achieving 
gender balance close to the parity in this field in the first decade of 21

st
 century in 

Bulgaria is specified by a zigzag movement of this indicator – from clear 
domination of male PhD graduates at the end of the last century (female PhD 
graduates were 38% in 1999 and 42% in 2001), through slight tendency towards 
feminization of this education-qualification sector in the years of the period (52% 
female PhD graduates in 2003, 53% in 2006 and 55% in 2011), to achieving a 
relative equality – in 2012 women were 51.7% of all PhD graduates in Bulgaria. 
These changes are result of a certain “withdrawal” of men from PhD study in the 
beginning of the century, which is probably a result of their lost interest due to the 
negative influence of the unsatisfactory payment and low prestige of the scientific 
career, incompatible with the efforts of developing and defending the dissertation 
theme. In accordance, the number of male PhD graduates in 1999-2003 has 
dropped by -3% together with a significant increase in the number of women by 
13% in the same period. After that the rates of growth of men and women PhD 
graduates was equal and reached 10.9% for both genders in 2002-2006, which 
was significantly higher than the EU-27 average level (increase by 6.8% for women 
and 3.2% for men, thus placing Bulgaria among the nine countries with a rate 
above 10%). The positive trend towards achieving balanced male and female 
participation in PhD study continues in the next years. Bulgaria (with Latvia and 
Macedonia) is one of the few European countries with compound annual growth 
rates of male PhD graduates exceeding the female one in 2002-2010 – 4.3% for 
women and 7% for men, respectively 3.7 and 1.6% average for EU-27. The extended 
dynamic row in 2010-2012 shows a sharp increase in the total number of PhD 
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graduates in Bulgaria by 1.6 times, including for women by 1.8 times and for men 
by 1.5 times. The result for men is actually more significant, having in mind the 
registered drop of their share among the PhD graduates in 2011 by 8%.

13
 

Horizontal gender segregation 

Unlike the relatively even average distribution of male and female researchers 
in higher education and science, there are significant disproportions in their 
participation by scientific fields and disciplines. There is a substantial imbalance in 
the gender participation or the so-called horizontal gender segregation. 

Concerning PhD graduates, according to latest data for EU-27 in 2010, clearly 
feminized are the science fields traditional for women – they were 64% of the PhD 
graduates in education, 56% in medicine and 54% in the humanities and arts. There 
was a relatively balanced gender composition only in the social sciences (including 
business and law), where 49% of PhD graduates were women, as well as in 
agriculture and veterinary, where women were 52%. Significant masculinization exists 
mainly in the science, mathematics and computing, where female PhD graduates 
were less than 26%, as well as in engineering, including manufacturing and 
construction (40% are women). The information on Bulgaria is substantially different 
than the European. 

Table 2 

Proportion of Female PhD Graduates in Bulgaria in All PhD Graduates                    
by Broad Field of Study (%) 

Field of science 2003 2006 2010 

Education 52.2 52.0 47.0 

Humanities and arts 68.4 68.0 57.0 

Social sciences, business and law 50.0 58.0 51.0 

Life and physical sciences, mathematics and computing 52.8 56.0 58.0 

Engineering 31.4 33.0 32.0 

Agriculture and veterinary 46.4 54.0 80.0 

Medicine 56.4 56.0 43.0 

Source: She Figures – 2006, p. 39; 2009, p. 51; 2012, p. 54. 

Data show that in the beginning of the analyzed period Bulgaria was in a 
different situation than Europe, mainly concerning female PhD graduates in the field of 
natural sciences, where the feminization continues to increase in the next years as 
well. In 2006 there was a deeper lack of desire in men to advance in the academic 
field. Engineering remained the only field of science where they dominate. 

At the end of the period the situation concerning the movement towards 
balanced gender distribution of PhD graduates by fields of science improved, except 
in agriculture and natural sciences, where female domination reached “unhealthy” 
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 Calculation for 2011-2012 are from NSI data. 
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values. More detailed information on different scientific fields shows that in 2010 
women were 66% of the PhD graduates in life science, 51% in physical science, 
56% in mathematics and statistics, and reached 50% in architecture and building. In 
this sense, the leadership of Bulgaria regarding the European desires and tendencies 
towards achieving gender equality in traditionally “male” scientific fields goes to another 
extreme – weakening desire in young men to pursue academic career. This requires 
undertaking relevant encouraging measures in regards to the interests of the science 
itself, as well as its gender composition. 

This tendency exists also in the analysis of the shares of female researchers 
in the total number, disaggregated by fields of science and sectors, mainly the 
government sector. 

Table 3 

Proportion of Female Researchers in Bulgaria in the Number of Researchers by 
Sector (in Higher Education Sector – HES; Government Sector – GS) by Field of 

Science (%) 

Scientific directions 
2003 2006 2009 

HES GS HES GS HES GS 

Natural sciences 55.0 51.6 55.0 54.0 42.0 52.0 

Engineering and technologies 24.4 34.3 22.0 33.0 31.0 38.0 

Medical sciences 55.6 51.2 53.0 53.0 45.0 70.0 

Agricultural sciences 35.9 52.7 41.0 53.0 39.0 60.0 

Social sciences 40.1 59.3 43.0 58.0 51.0 57.0 

Humanities 52.4 66.2 58.0 63.0 54.0 66.0 

Source: She Figures – 2006, p. 42, 44; 2009, p. 57, 60; 2012, p. 66, 71. 

Analysis of the presented data denies the settled in the society fallacy 
concerning the strong feminization of the higher education field: in 2003-2009 there 
was a clear tendency towards more balanced gender composition of such scientific 
fields in the higher schools like natural sciences, engineering, agriculture, medicine 
and social sciences, with relevant decrease of the feminization or increase in the 
share of women in fields where they have been significantly behind the male 
researchers. This means that the higher education field remains attractive to both 
genders, either due to the satisfactory payment, or to the prestige of the profession 
and/or acceptable work conditions and working time. At the same time men show 
more and more neglected participation in the science in the government sector, i.e. 
in budget research institutions. Except the engineering and technologies, all scientific 
fields are obviously feminized. In medicine, agriculture, social sciences and humanities 
the shares of female researchers varies between 60-70%. We have to mention that 
bending the gender balance in any direction harms the economy of the country, 
which should fully use the professional research potential of both men and women 
for achieving progress in meeting the targets of “Europe 2020” Strategy and 
establishing knowledge economy. 
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In a concentrated form the horizontal gender segregation by science fields in 
higher education and science is presented through the values of the calculated 
since 2003 dissimilarity index.

14
 

Table 4 

Dissimilarity Index – DI 

 2003 2006 2009 

EU member countries DI – ЕС-25 DI – ЕС-27 DI – ЕС-27 

Higher education sector 0.14 0.14 - 

Government sector 0.21 0.18 - 

Bulgaria 

Higher education sector 0.23 0.27 0.16 

Government sector 0.12 0.14 0.15 

Source: She Figures – 2006, p. 48; 2009, p. 64; 2012, p. 77. 

The She Figures – 2003 Report measured for a first time the dissimilarity 
index for the whole science field (p. 58). Its value for Bulgaria in 2000 placed the 
country on 1

st
 place (in a negative sense) in Europe with its highest level of 0.31. 

Deciphering the index means that 1/3 of the researchers should change their 
scientific field, so that there will be a progress in the gender equality in the 
academic institutions in Bulgaria through practical impllementation of the EU 
criterion for that period – achieving 35% female participation in every scientific 
field. The further detailing of the dissimilarity index and its measuring in higher 
education and government sectors shows significant improvement of their gender 
composition, especially in higher education. The 2009 results mean that respectively 
only 16 and 15% of lecturers and scientists in both sectors in Bulgaria should 
change the science field of their position for achieving balanced gender distribution. 
Determining the gender of people hypothetically “leaving”, respectively segregated 
in these fields, is in accordance with the data on their participation in the respective 
sectors. In this sense, the results in table 3 show that in higher education average 
for all scientific fields 16% of men should “move”, while in the government sector – 
15% of women. 
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 The Dissimilarity Index (DI) provides a theoretical measurement of the percentage of women and 

men in a given field who would have to move to an occupation in another field of science to ensure 
that the proportions of women were the same across all fields. It can therefore be interpreted as the 
hypothetical distance from a balanced gender distribution across fields of science. In order to 
interpret this index correctly, it is important to know which gender is in the majority overall. The 
maximum value is 1, which indicates the presence of only either women or men in each of the 
occupations, depending on the majority gender. The minimum value of 0 indicates a distribution of 
women and men within each occupation which is equal to the overall average proportion of women 
and men. Therefore the closer the index is to 1 the higher the level of dissimilarity and thus the more 
men and women would have to move across science fields in order to achieve a balanced gender 
distribution (She Figures – 2012, p. 76). 
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Vertical gender segregation 

One of the most substantial problem in the higher education and science both 
in Europe and in Bulgaria is the existence of strong vertical gender segregation. 

The vertical segregation by academic staff positions (scientific ranks)
15

 is shown 
most clearly in the analysis of the trajectories of academic career of men and women in 
higher education and science. Data in table 5 (average for EU-27) show increasing 
difference in the proportions of women and men in moving to higher academic 
positions. With relative gender balance at the start of academic career, achieving grade 
B and mostly grade A becomes “a stumbling block” in the career development of 
women in the academic fields. Despite the slight closing of the scissors in the analyzed 
period, the difference, particularly for grade A, remains more than significant. 

Table 5 

Proportions of Women and Men in a Typical Academic Career, EU-27 (%) 

Gender PhD graduates Grade D Grade B Grade A 

2002 

Women 41 40 33 16 

Men 59 60 64 84 

2006 

Women 45 44 36 18 

Men 55 56 67 82 

2010 

Women 46 44 37 20 

Men 54 56 63 80 

Source: She Figures – 2009, p. 73; 2012, p. 88. 

Slowing the academic career of women can be traced also by scientific degrees. 
According to preliminary information of NSI for 2011, the share of women with PhD and 
DrSc degrees is 41.7% of all research personnel with higher education. In the reported 
lowered participation of men with higher education in all research personnel the share 
of men with scientific degrees is significantly higher than the one for women – 47.9%.  

The stated differences in favor of men are confirmed also by the quite slowly 
changing values of the glass ceiling index.

16
 By this index Bulgaria is substantially 
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 The European statistics presents data for four types of academic positions – grade A, B, C, D. As 

mentioned in She Figures – 2009 report, in Bulgaria valid are three of them: А – full professor; В – 
associated professor and D – assistant. 
16

 The Glass Ceiling Index (GCI) measures the relative chance for women, as compared with men, of 

reaching a top position. The GCI compares the proportion of women in grade A positions (equivalent to 
Full Professors in most countries) to the proportion of women in academia (grade A, B, and C), 
indicating the opportunity, or lack of it, for women to move up the hierarchical ladder in their profession. 
A GCI of 1 indicates that there is no difference between women and men being promoted. A score of 
less than 1 means that women are over-represented at grade A level and a GCI score of more than 1 
points towards a Glass Ceiling Effect, meaning that women are underrepresented in grade A positions. 
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above the EU average level. This does not deny the existence of vertical segregation 
by academic positions in Bulgaria – the glass ceiling continues to weigh on the heads 
of the female researchers, but it is considerably “thinner” than in most European 
countries. 

Table 6 

Glass Ceiling Index in the Academic Field 

Countries 2004 2007 2010 

EU-27 1.90 1.80 1.80 

Bulgaria 1.73 1.50 1.40 

Source: She Figures – 2006, p. 59; 2009, p. 78; 2012, p. 96. 

This index is presented to the science community in 2006, while the first She 
Figures – 2003 Report measured the so-called feminization ratio among senior 
academic staff (grade A) (number of female grade A per 100 male grade A staff). 
According to 2001 data, Bulgaria was on the 2

nd
 place among the EU candidate-

members (behind Latvia) with a value of this indicator of 21.7. The country is close 
to the “leaders” in the then EU-15 like Portugal (23.9) and Finland (23.4), which 
means that little more than 20 women per 100 men are in the “top positions” of the 
academic hierarchy. Obviously the women are strongly segregated, but the data 
for other European countries report substantially worse results – about 10 women 
per 100 male full professors. The values of the lately calculated glass ceiling index, 
particularly for 2010, place Bulgaria on 5

th
 place (in a positive sense) among the 

European countries. However, the considerably good state of the country does not 
deny the existence and maintaining in time of the problem of vertical segregation, 
which is shown in the analysis of the participation of women on higher academic 
position in the typical career of the researchers. 

Data in Table 7 on the share of grade A staff (full professors) of academic staff 
in Bulgaria show significant, though decreasing, majority of men: in the four studied 
years their number exceeds the number of female full professors respectively 3.5, 
3.25, 2.8 and 2.5 times. 

Table 7 

Percentage of Grade A Staff (Full Professors) of                                                     
Academic Staff by Gender (%) 

Years Women Men 

2001 3.7 13.1 

2004 4.0 13.0 

2007 5.0 14.0 

2010 6.0 15.0 

Source: She Figures – 2003, р. 64; 2006, p. 58; 2009, p. 77; 2012, p. 92. 

                                                                                                                            
In other words, the interpretation of the GCI is that the higher the value, the thicker the Glass Ceiling 
and the more difficult it is for women to move into a higher position (She Figures – 2012, p. 95). 
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Even more indicative in this sense is the information on the proportion of 
female grade A academics among all grade A academics: 18% in 2001 and 2004, 
24% in 2007, and 25.9% in 2010. Despite the obvious progress in the number of 
career “advancing” women, they are slightly over 1/4 of all grade A academics. 
Significantly better, though not entirely equal, is the situation with the grade B 
academics: the proportion of women there was 40% in 2010, which was 5.1% 
higher than in 2004. The more difficult and slow process of professional advancing of 
women in higher education and science is seen also their “leading” positions at 
grade D staff level. Their share in all grade D staff shows surprising persistency – 
in the four years from 2004 to 2007 it increased only by 1.6%, and since then it 
has maintained the “leading” place of 54% till 2010. These tendencies are even 
more negative regarding the female segregation, when we have in mind their 
increasing share in all researchers from 43.4% in 2001 to 46% in 2010 and 48% 
in 2012. 

Despite the long awaited Law on Academic Staff in Bulgaria, active since 
May 2010, the analysis of the proportion of men and women by academic staff 
position in the following period shows the indestructible stable character of the 
tendencies outlined above, which can be traced regarding the higher education 
sector. 

Table 8 

Proportion of Women in All Researchers in State and Private Universities in 
Bulgaria by Academic Positions (%) 

Academic Positions 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Grade A academics 25.9 26.6 29.4 

Grade B academics 39.7 40.8 41.7 

Grade D academics 51.1 52.4 53.0 

Teachers and research fellows 61.7 63.2 61.0 

Source. Calculated by NSI data, www.nsi.bg 

The share of female grade A academics increases only by 3.5% and due to 
the low “start” level remains under 1/3 of all academics on this position, despite the 
fact that the absolute number of female grade A academics in the three academic 
years shows high increase in 39% compared with the one of men (17%). Whether 
it is a beginning of positive changes towards overcoming the vertical segregation of 
women by academic positions or it is a temporary phenomenon as a reaction of the 
delayed facilitated procedures for academic career, only time will tell.  

Practically the influence of the new Law on gender distribution of grade B 
academics is unseen – the share of women on this position increases only by 2%. 
The same is the increase in the share of the “working bees” in the higher education 
– women grade D academics, still dominating at the lowest level of the academic 
hierarchy. Even more “representative” is the participation of women in category 
“lecturers and research fellows” – people without scientific degree and probably 

http://www.nsi.bg/
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without obvious academic perspective. Their share exceeds 60%, and there are no 
any signs in the years of dropping under this “threshold” (63.8% in 2000, 68.4% in 
2006, 63.2% in 2011 and 61% in 2012). 

Data of the number of men and women grade A academics in the European 
countries by age groups are indicative (in 2010 the available information is only 
for 12 countries, including Bulgaria). As in most of them, in Bulgaria as well the 
biggest number of grade A academics is in age group above 55. Only in 
Germany the number of men and women grade A academics is bigger in age 
group 45-54. In Austria, Romania and Belgium the number of female grade A 
academics is bigger than the male in the mentioned age group. We have to 
mention that in Germany, Italy and Romania there is a registered significant 
number of men and women grade A academics aged 35-44, while in Bulgaria 
there are lower opportunities for professional career for the younger generations. 
Among the researchers aged 35-44 in Bulgaria the number of men and women 
grade A academics is equal (5 people). In comparison, in Romania their number 
is 1165 women and 1294 men, in Germany – 560 women and 2293 men, in Italy 
– 108 women and 460 men, in Austria – 93 women and 281 men. In accordance, 
we can draw the conclusion that in Bulgaria the academic career has slow rates 
for both genders, but women are in a more unfavorable situation than men also in 
temporal sense, since their number is 1/4 of the one of men grade A academics 
even in age group over 55. 

Besides by academic positions, there is a vertical segregation by highest 
hierarchical levels (top-positions) of the academic career. A landmark for evaluation of 
the male and female participation in the management is the determined target by 
the EU Strategy for Equality between Women and Men (2010-2015) of achieving 
25% participation of women in top hierarchy positions in the research sector, as 
well as target of at least 40% participation of one gender in the scientific boards in 
academic structures and commissions and expert groups at the European 
Commission in this field. 

The disproportionate participation of women and men in the scientific 
boards, as seen from the data in table 9, shows not only insufficient participation of 
women and lack of a fair competition between the genders for these positions, but 
also their weak desire to “overcome” the still insurmountable glass ceiling effect. It 
is curious that the latter is specific not only of men but also of women who 
consciously or not do not understand their “defrauded” situation. Having in mind 
the elective nature of these positions and already analyzed balanced participation 
of female researchers in the higher education and science in Bulgaria, the 
insufficient participation of women in the management of the research activities to 
some extent is a result of the fact that women, on one hand, do not apply enough 
for certain positions, and on the other hand, male candidates are nominated and 
tend to be elected. However, such behavior is rather a reaction to the settled social 
cultural gender stereotypes than to professional-organizational or institutional barriers 
before science career of women. 
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Table 9 

Proportion of Women on Scientific Boards in Research Institutions                               
and Universities (%) 

Countries 2001 2004 2007 2010 

EU -27 27.3* - 22 36** 

Bulgaria 14.7 32.8 37 29 

* Data for EU-15; average for 11 EU candidates is 19.1. 
** As mentioned in the relevant report, this result is slightly increased due to some 

methodological changes in measuring the average indexes for EU-27 compared with the 
She Figures – 2009. 

Source: She Figures – 2003, р. 76; 2006, p. 71; 2009, p. 99; 2012, p. 117. 

The data presented for Bulgaria show a serious increase in female participation 
in the analyzed period from one of the lowest levels average in EU-15 and the 11 
candidates in 2001 and highest level after Norway (48%) and Denmark (35%) 
among EU-27 in 2004. However, it remains under the mentioned target of 40% 
participation. In 2010 there was a substantial drop by 8 points, which positions 
Bulgaria far from the European average level. Europe is closer and closer to 
reaching the envisioned target, but only in four European countries it has already 
been reached – Iceland (40%), Finland (45%), Norway (46%) and Sweden (49%). 
For information, Poland and Cyprus are at the bottom of the ranking by this 
indicator – only 7% of women there participate in scientific boards in the relevant 
institutions. 

Much more visible are the gender differences in participation in scientific 
boards of academic institutions. The proportion of female heads of institutions in 
the higher education sector increased from 8% in 2007 to 14.4% in 2010. However, 
with another 15 countries it remained under the EU-27 average level (15.5% in 
2010). It is absolutely insufficient both for Europe and Bulgaria in regard to the 
mentioned target of achieving 25% participation of female heads of institutions in 
science sector. We have to mention that in such a scale the female participation 
was reached only in three European countries – Finland (25%), Sweden (26.9%) 
and Norway (31.8%), while in Latvia it was 0, despite the fact that this country is 
among the few with highest female academic employment (over 50%). This raises 
again the question about the relation between the gender stereotypes settled in the 
society and the low self-esteem of women, specific of the countries with not so 
striking but still exceptionally low results by this indicator. 

Even more indicative is the information about the proportion of female heads 
of universities or assimilated institutions based on capacity to deliver PhD. In 2007 
it is 9% both in EU-27 and Bulgaria, with quite insignificant increase to respectively 
10 and 12% in 2010. Leaders are again the Scandinavian countries, where unlike 
the rest of Europe female heads of universities are not a phenomenon (Sweden – 
43%, Iceland – 33%, Norway – 29% and Finland – 25%). There are also countries 
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where the term “female head of university” is totally unknown phenomenon – Cyprus, 
Lithuania and Hungary with 0% of women on this position. 

The latest data for Bulgaria support the outlined tendencies. The proportion 
of female directors of institutes at the Bulgarian Academy of Sciences (main 
representative of the government sector for science) is 21.7% (10 women among 
totally 46 directors – 6 of them are in the traditionally feminized scientific fields and 
only 4 are female directors in the natural sciences and engineering) (see Bulgarian 
Academy of Sciences: directory 2011…). The “progress” of women is seen also 
with the decrease of the level of top positions – 40.9% are female deputy directors 
and 70% are scientific secretaries. Composing scientific boards remains under the 
criterion determined by EU – women are 36.6% of all chairpersons of scientific 
councils in the BAS institutes. Despite the fact that since 1869 there has not been 
any woman – president of BAS, the central management bodies of the academy in 
2011-2012 register certain progress in achieving a balanced gender participation. 
Ratio of number of BAS deputy presidents men and women changed from 3:0 to 
1:2; of number of scientific secretaries by scientific fields – from 5:2 to 4:3; of 
shares of members of Management Boards – from 40:60% to 50:50%, i.e. a full 
parity between women and men is achieved. The positions President of BAS and 
Chairman of the General Assembly of BAS are still a “trade mark” for male 
scientists. The female participation among the academicians and corresponding 
members of BAS remains quite low – having in mind the newly elected BAS 
members in 2012, their share is only 3% of the academicians (2 women among all 
68 academicians) and 14% of corresponding members (13 women of all 93, and 7 
of them are again in the social sciences and humanities). 

The situation in the highest management boards in the higher education is 
quite the same: the new Council of Heads of the higher schools in Bulgaria elected 
in 2012 has a Chairman (man) and 6 members of the Management Board (men). 
In accordance with the data from the Register of accredited higher schools at the 
Ministry of Education, Youth and Science, as at 1

st
 May 2013 - in 51 state and 

private universities and higher schools female heads are only 2, i.e. 3.9% of all 
heads (the heads are also chairmen of the Academic Councils). Women deputy 
heads are 32 (mainly on international cooperation and public relations and education 
activity), which is not enough regarding the fact that the average number of deputy 
heads in a higher school varies between 2 and 4. Among the chairpersons of General 
Assembly (highest management body in the higher schools) women again are only 
2; the number of women deputy chairpersons of General Assembly is significant. 

Gender differences in the access and                                                            
size of the project financing 

The weak participation of women in the management structures of science 
raises the question how much this reflects on their chances to receive financial 
grants for research. In this connection since 2006 the European statistics on 
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women and men in research has included additional data for analysis of the gender 
differences in the access and size of the project financing through measuring the 
gender differences of the success rates of researchers to obtain research funding. 
We have to mention right away that the analysis of the relevant data has not 
established serious gender imbalance. In 2004 the higher success rate of men is 
registered in 17 of the monitored 26 European countries, and of women – in 9 
countries (among which Bulgaria too), where there is a “reverse proportional 
dependency” – the lower the level of R&D expenditures per researcher, the higher 
the success rate of women. In 2010 higher success rate of men by average 2.5% 
is registered in 17 of the monitored 22 European countries, and of women – higher 
than the one of men average by 1.9% in 5 countries, including Bulgaria (with 
Slovenia, Luxemburg, Iceland and Norway). We have to mention that compared 
with 2002 the difference of the success rate of men in the countries, where it is 
higher for them, significantly decreased from 12.3 to the mentioned 2.5% in 2010, 
while in the countries with difference of the success rate in favor of women it 
remained constant in the period – 1.9%. 

The results of a comparison of the number of male and female applicants 
and beneficiaries of research funding in Bulgaria show insignificant differences 
(average by 2% in favor of women in 2002 and 2010) – 30% women beneficiaries 
of research funding in the total number of women applicants, and 28% men of the 
same group in 2002, and respectively 28.7 and 26.8% in 2010. We have to 
mention that the number of applicants from both genders decreased drastically in 
the analyzed period (by 2.8 times for women and 2.7 times for men), while the 
share of beneficiaries remained the same with maintained higher success rate for 
women in Bulgaria. Analysis of this indicator by scientific fields gives more detailed 
information about the access to financing for women and men in Bulgaria in 2010 – 
men exceed women by 4.1% in the natural sciences, by 5.6% in medicine, by 
23.9% in agriculture. At the same time women have higher success rate than men 
by 13.4% in engineering, and mainly in social sciences – by 27.4%. However, in 
the “feminized” humanities there is an absolute gender balance. 

The analysis of the size of the granted financing is a different situation.
17

 
Here all men and women in the academic field in Bulgaria are “defrauded” 
compared with other European countries. The available data for 2003, 2006 and 
2009 place Bulgaria on the leading places among the European countries by total 
number of female researchers (almost and above 50%) and by female success 
rate, and also on one of the last places by granted research funding per researcher 
(under 50 000 PPS), especially about 30 000 PPS in 2006 and about 35 000 PPS 

                                                 
17

 The purchasing power standard (PPS) refers to the artificial common reference currency unit used in 

the European Union to express the volume of economic aggregates for the purpose of spatial 
comparisons in such a way that price level differences between countries are eliminated. One PPS thus 
buys the same volume of goods and services in all countries, whereas different amounts of national 
currency units are needed to buy this same volume of goods and services in individual countries (She 
Figures – 2012, p. 121). 
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in 2009.
18

 It is revealed in the sustainable gender paradox, specific of the 
European Roadmap for equality between women and men in science – the higher 
the share of female researchers in a country, the lower the size of project funding 
per researcher. And vice versa – the lower the share of women, the larger the 
project funding. As an illustration, it is highest (over 190 000 PPS) in Austria, 
Germany, Sweden, and almost the same in Italy, with respective share of female 
researchers of 28, 25, 36 and 34%. In these and the neighbouring countries the 
distribution of project funding is certainly “to the detriment” of women, participating 
more in project fields and sectors with smaller funding. In countries with considerable 
balance of participation of men and women in the academic field, including 
Bulgaria, funding as a whole is small, which leads to certain gender “equality” in 
some sense. At the same time there is a tendency, unfavorable by gender 
equality, of female participation in the 6

th
 Framework Programme on all positions 

in projects with lower financing. If in such projects (Smaller Instruments CA’s, 
SSA’s and Streps) it is average 43.3%, in the larger financed projects (Integrated 
Projects, Networks of Excellence) there is a drop of female participation to 
average 30.5%. 

Concerning distribution of funding by economic sectors average in EU-27, 
including in Bulgaria, there are similar tendencies. The amounts in the research 
structures of the private sector are highest, followed by the government research 
institutions, and then the higher education sector, where the amounts are average 
50% of those in the government sector and 25% of those in the private sector. Due 
to one of the main problems of the gender composition of the academic employment in 
Europe (quite limited participation of female researchers in private research 
structures with significant funding), there is a clear inequality of the European 
women concerning access to projects with highest budget. In Bulgaria, however, 
employment of female researchers in private sector is 43%, which excludes this 
problem from the agenda on the account of the limited opportunities for solidary 
financing of scientists of both genders. 

* 

The analysis proves that Bulgaria has a decent place on the European 
Roadmap for Gender Equality in Science, with achieved obvious progress reflecting 
the refocused priorities from gender equality to balanced participation of men and 
women. Many of the problems in this field, average in Europe and in different 
countries, have been practically overcome in Bulgaria. However, three main problems 
are identified – horizontal segregation by fields of science, tendency towards men 
leaving the government research sector, and substantial vertical segregation by 

                                                 
18

 In 2009 the average total volume of project financing in million PPS in EU-27 is as follows: in private 

research sector – 137 412, in government sector – 30 800, and in higher education sector – 54 693. In 
Bulgaria it is as follows: in private sector – 125, in government sector – 230, and in higher education 
sector – 58 (She Figures – 2012, р. 129). No comment needed. 
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academic and leading positions – requiring further ways and mechanisms to be 
overcome. 
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БЪЛГАРСКАТА БАНКОВА СИСТЕМА 2008-2012: ТЪРСЕНЕ НА 
СИГУРНОСТ ПРИ ОГРАНИЧЕНА АКТИВНОСТ* 

Изследвана е реакцията на търговските банки към ликвидния шок в 
резултат от изтеглянето на нерезидентен капитал от банковата система 
и ефектите от натрупването на ликвидност върху кредитната активност. 
Анализирано е управлението на ликвидния риск чрез проследяване на 
изменението на активите и пасивите в банковите баланси с акцент 
върху активите с най-висока ликвидност. Установено е, че при ликвидни 
затруднения решенията на банковия мениджмънт са доминирани от 
търсене на сигурност. Търговските банки увеличават дела на ликвид-
ните активи, но по-високата банкова ликвидност не допринася за пови-
шаване на кредитната активност в икономиката. Банковата система се 
проявява като слаболиквидна в способността си да увеличи предлага-
нето на кредит за частния сектор. На този фон е обоснована необходи-
мостта от намеса на БНБ за подобряване на функционирането на кре-
дитните пазари. 

JEL: E51; G21; O11 

След няколко години на експанзионистичен растеж на кредитната 
активност и натрупване на произтичащите от нея рискове свиването на 
ликвидността на финансовите пазари през 2008 г. разкрива реалните 
измерения на натрупаните ефекти. Изправени пред предизвикателството 
да запазят финансова стабилност, през периода 2008-2012 г. търговските 
банки (ТБ) преориентират агресивната кредитна политика за натрупване 
на печалби към търсене на сигурност чрез единствения възможен инстру-
мент – управление на балансовите активи и пасиви. 

Финансовата, респ. банковата стабилност е предпоставка за ниски и 
стабилни лихвени проценти в икономиката, но в условията на рецесия 
през последните години стабилността на банковата система се поддържа 
при рестриктивна кредитна политика, увеличаване на ликвидните активи 
на ТБ и рациониране на кредита. Липсва ефективен диалог между банките 
и бизнеса, което допринася за слабото търсене на кредит и повишаване на 
песимистичните очаквания на частния сектор. Широко оповестяваната от 
тях висока ликвидност по-често се посочва като аргумент за стабилна и 
сигурна банкова система и не се разглежда като основа и предпоставка за 
повишаване на предлагането на кредит. В същото време кредитната 
активност се запазва слаба при недостатъчен растеж на кредита за част-
ния сектор. 

                                                            
*
 Тракийски университет - Стара Загора, Стопански факултет, stoyancheva@uni-sz.bg  
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Силното свиване на кредитната активност в икономиката през послед-
ните години продължава да предизвиква дискусии относно източниците на 
ниския обем на кредита. Кредитът за нефинансови предприятия (НП) запазва 
почти еднакъв среден размер за целия период независимо от количествените 
категории. По-често ниският обем на кредита се обяснява с намаляване на 
неговото търсене като следствие от свиването на съвкупното търсене и 
понижаване на икономическата активност. Същевременно слабата кредитна 
активност може да произтича от намаляване на предлагането на кредит от 
ТБ. Рационирането на кредита е присъщо на кредитните пазари. В условията 
на икономически растеж достъпът до тях се ограничава предимно за иконо-
мически сектори със слаба рентабилност и по-висок риск. С оглед да намалят 
кредитния риск и да генерират по-високи печалби ТБ пренасочват кредитни 
ресурси към по-рентабилни сектори на икономиката. При неблагоприятни 
икономически условия рестриктивната кредитна политика ограничава достъпа 
до кредит на по-голяма част от икономическите агенти. Когато се прилага за 
всички сектори на икономиката, рационирането на кредита изразява намаля-
ване на неговото предлагане. В този случай ефектът от ограничаване на 
достъпа до кредитния пазар се проявява на макроикономическо равнище и 
пряко намалява предлаганото количество кредитни пари в икономиката. Като 
резултат от силно ограничения достъп до кредитния пазар търсенето на 
кредит също спада. 

В предкризисния период значим фактор за увеличаване на ликвид-
ността и сигурността (срещу краткосрочни ликвидни затруднения) в банковата 
система е притокът на чуждестранни капитали от Еврозоната. Независимо че 
България не членува в нея и по тази причина българските банки имат огра-
ничен пряк достъп до европейските финансови пазари, обемът на нерези-
дентните депозити в банковата система нараства ежегодно. Чрез канала на 
банките-майки се осигурява неограничен евтин кредитен ресурс за българ-
ския бизнес. Капиталовите потоци и към сегашния момент не са възстано-
вени, което в по-голяма степен се дължи на липсата на подходящи инвести-
ционни възможности, породени от неблагоприятната бизнес-среда в стра-
ната, отколкото на ликвидните затруднения и проблемите с капиталовата 
адекватност на банките в Еврозоната.  

В повечето страни финансовата и икономическата криза се проявява 
последователно като криза на финансовите институции

1
 и на реалния сектор. 

У нас кризата на реалната икономика, вкл. високата междуфирмена задлъж-
нялост, се случва в условията на макроикономическа (банкова) стабилност. 
Ежегодното намаляване на равнището на кредита в този случай логично 
насочва вниманието към политиката на управление на ликвидния риск. 

                                                            
1
 Финансовата криза от 2007 г. поставя с още по-голяма острота въпроса за регулиране на 

ликвидността на кредитните институции. По-подробно за новите мерки за регулиране на бан-
ковата ликвидност вж. Трифонова, 2011, с. 31-56. 



Икономическа мисъл ● 5/2013 ● Economic Thought 

 48 

Основните фактори, които ще намалят склонността на ТБ да предлагат 
кредит в условията на несигурност, са очакванията за възникване на ликвид-
ни затруднения в краткосрочен план и/или недостатъчна ликвидност в банко-
вата система. 

Освен намаляването на чуждестранните капиталови потоци в банко-
вата система рискът от ликвидни затруднения се повишава вследствие на 
влошаването на качеството на кредитните портфейли. Относителният дял на 
лошите кредити нараства до края на 2012 г. успоредно с показателите за 
задлъжнялост и слаба ефективност на частния сектор. Високата междуфир-
мена задлъжнялост и ограничените алтернативни източници на финансиране 
на НП до голяма степен са аргумент в полза на повишено търсене и нама-
лено предлагане на кредит. 

Определянето на факторите за ниския обем на кредита ползва, на пър-
во място, решенията на макроикономическото управление. Ефективната 
политика на въздействие предполага прилагането на различни мерки в 
зависимост от това дали ниското равнище на кредита е следствие предимно 
от фактори на предлагането или на търсенето на кредит. В първия случай 
определяща за слабата кредитна активност е рестриктивната кредитна 
политика на ТБ в резултат от очакванията за силно увеличаване на кре-
дитния риск, който не може да бъде обхванат от по-голямо нарастване на 
рисковата премия (рациониране на кредита). Заедно с повишения кредитен 
риск дефицитът на доверие между ТБ и ограничаването на външните източ-
ници на финансиране също допринасят за намаляване на предлагането на 
кредит. Следователно политиката на въздействие трябва да е насочена към 
подобряване на условията за икономически растеж и освобождаване на 
ликвидност от централната банка (ЦБ) с цел възстановяване на доверието и 
стимулиране на по-голямо предлагане. В случай, че равнището на кредита се 
понижава вследствие на слабо търсене на кредит, причините трябва да се 
търсят в очакванията на икономическите агенти за ниско потребителско 
търсене в средносрочен план и последващо намаляване на фирмените пе-
чалби. Слабото търсене на кредит се адресира чрез мерките на фискалната 
политика с цел повишаване на съвкупното търсене и чрез иницииране на 
кредитна експанзия от ЦБ. 

Управление на ликвидността 

В контекста на финансовата криза от 2007 г. редица изследвания в 
световен мащаб свидетелстват за натрупване на висока ликвидност от 
кредитните институции като реакция към силно намалената ликвидност на 
междубанковите пазари, увеличените разходи за финансиране и очак-
ваните загуби от отписване на активи.

2
 В отговор на външен шок от пони-

                                                            
2
 Acharrya and Merrouche, 2012; Berrospide, 2013; Heider. Hoerova, and Holthausen, 2009. 
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жаване на ликвидността банките увеличават резервите в ЦБ и инвес-
тициите в бързоликвидни ценни книжа (ЦК), намаляват междубанковото 
кредитиране и ускоряват продажбата на капиталови инструменти.

3
 Устой-

чивостта на източниците на финансиране в пасива на банките, предимно 
на равнището на депозитите и собствения капитал, се определя като зна-
чим фактор при управление на ликвидността.

4
 С намаляването на ликвид-

ността на финансовите пазари през последните години се наблюдава пови-
шаване на ролята на депозитите при по-силна зависимост от привличането 
на депозити на по-малките ТБ.

5
 

Акумулирането на ликвидност в литературата се интерпретира с 
проявлението на два типа мотиви – осигурителен и спекулативен, като 
резултат от очакванията на кредитните институции за бъдещо развитите 
на пазарите. В основата на тези мотиви лежат очакванията за намаляване 
на ликвидността на междубанковия пазар в краткосрочен план. Увелича-
ването на ликвидните запаси придобива осигурителен характер, когато се 
очакват затруднения при привличане на външно финансиране. С оглед 
смекчаване на ефектите от ликвидния шок банките укрепват ликвидните си 
позиции. Въпреки че затрудненият достъп до високоликвидните пазари не 
означава невъзможност да се привлече паричен ресурс, продажбата на 
по-слабо ликвидни активи (като възможен източник на парични средства) 
ще се извършва при по-висока пазарна цена на активите. Следващата 
причина за натрупване на ликвидни буфери е вероятността от ликвидация 
на активи и привличане на паричен ресурс при по-високи разходи за външ-
но финансиране.

6
 

Спекулативният мотив се проявява при очакване за високо търсене 
на паричен ресурс в бъдещ период и (следователно) ниски цени на акти-
вите в резултат от спешни продажби за набавяне на ликвидност. Ситуа-
цията на несигурност и свиване на междубанковия пазар създава предпос-
тавки банките, които разполагат с по-висока ликвидност, целенасочено да 
ограничат предлагането на кредит към други кредитни институции с цел 
последващо облагодетелстване от намаляване на цената на активите.

7
 

При допускането за наличие на бъдещи ликвидни шокове ликвидните бан-
ки могат да извлекат изгода от покупката на активи на ниски цени. В този 
смисъл очакванията за намаляване на ликвидността на финансовите 

                                                            
3
 De Haan and Van den End, 2011. 

4
 Berger and Bouman (2009, 2010) изследват банковия капитал като ключова детерминанта при 

управление на ликвидността и доказват, че създаването на ликвидност варира в зависимост от 
големината на банките. Cornett et al. (2010) установява, че банките с устойчиви източници на 
финансиране имат по-добра възможност да предоставят кредити по време на финансова криза.  
5
 Berrospide (2013) доказва, че капиталът оказва значимо влияние за увеличаване на ликвидните 

активи при сегашната икономическа криза. 
6
 Gale, Yorulmazer, 2013, р. 291-324. 

7
 Acharya, Gromb, and Yorulmazer, 2008. 
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пазари обуславят натрупването на ликвидни буфери от финансово ста-
билни банки с оглед оползотворяване на бъдещи инвестиционни възмож-
ности.

8
 

В условията на финансовия пазар в България също може да се допусне 
различие в значението на депозитите като източник на финансиране за ТБ с 
различен пазарен дял. Предвид неефективно работещият междубанков 
пазар, устойчивият отлив на нерезидентен капитал и силно ограничената 
функция на БНБ като кредитор от последна инстанция, привличането на 
депозити от вътрешния пазар се откроява като източник с ключово значение 
за акумулирането на ликвидност в целия банков сектор през годините на 
рецесия. 

Тук ще представим как ТБ (по групи банки
9
) управляват ликвидния 

риск в условията на икономическата криза и какъв ефект има натруп-
ването на ликвидни буфери върху предлагането на кредит. Управлението 
на ликвидността е изследвано чрез анализ на изменението на активите и 
пасивите в баланса на ТБ с акцент върху активите с най-висока ликвид-
ност. 

Натрупването на ликвидност в банковата система е присъщо за перио-
дите след финансова и икономическа криза и загуба на доверието. След 
тежката банкова криза от 1996-1997 г. ТБ постепенно увеличават поддържа-
ните свръхрезерви по сметките си в БНБ. До 2000 г. те натрупват ликвидни 
активи като относителен дял от привлечените средства (вторична ликвид-
ност) в размер на 26%.

10
 Увеличаването на ликвидността през следващите 

години продължава. През 2005 г. делът на ликвидните активи нараства до 
31%,

11
 а в края на 2003 г. достига 33%.

12
 Мотивите за акумулиране на висока 

ликвидност са продиктувани, от една страна, от голямата предпазливост на 
ТБ към ликвидни шокове вследствие от паническото теглене на депозити. От 
друга страна, поддържането на високи резерви сигнализира, че банковата 
система е стабилна и сигурна и няма да бъде допуснато отново да изпадне в 
системен риск. През периода на икономическата криза (2008-2013 г.) отново 
се наблюдава увеличаване на склонността към натрупване на ликвидните 
буфери в баланса на ТБ в условията на повишаване на цената на привле-
чения капитал (доходността по депозити) и намаляване на външните източ-
ници на финансиране (вж. фиг. 1 и 2

13
). 

                                                            
8
 Вж. по-подробно Diamond, and Rajan, 2009, р. 606-610. 

9
 Възприето е групирането на ТБ съгласно методиката на БНБ: първа група се състои от 5-те 

най-големи банки на базата на общите им активи към всеки отчетен период, втора - от оста-
налите, а в трета група влизат клонове на чуждестранни банки в България. 
10

 БНБ. Годишен отчет, 2000, с.170. 
11

 БНБ. Годишен отчет, 2005. Приложение 46 Ликвидност на търговските банки към 31.12.2005 г. 
12

 БНБ. Годишен отчет, 2007, с. 42. 
13

 Източник на данните във всички фигури и таблици в текста е публичната информация от сайта 

на БНБ. 
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                                                   Фигура 1                                            Фигура 2 

  

Показателен е фактът, че ликвидността в банковата система намалява 
още в края на 2007 г. със 7%. Това изразява общия спад на ликвидните 
активи в банковата система, но ликвидният шок и ограничаването на достъпа 
до финансовите пазари се отразяват по-силно върху ликвидността на ТБ(2)

14
 

и допринасят за отрицателен прираст на ликвидните активи. 
В края на 2008 г. банковата система губи 34% от ликвидността си спря-

мо 2006 г. и регистрира най-нисък относителен дял на ликвидните активи от 
21.63% (независимо от намалението на ликвидността тя остава висока и 
значително превишава минималната изискуема ликвидност от 10%). Изтег-
лянето на чуждестранен капитал през 2007 и 2008 г. понижава ликвидността 
на ТБ(1) със 7%. Имайки предвид, че те заемат над 76% пазарен дял от общо 
активите на банковата система през този период, може да се предположи, че 
спадът на ликвидността ще намери отражение върху предлагането на кредит 
в краткосрочен план. Стремежът към увеличаване на ликвидните активи е 
очевиден и през 2011 г. ТБ(1) успяват да достигнат ликвидността си от 2007 г. 
чрез привличане на депозити от вътрешния пазар. Преобладаващият относи-
телен дял на чуждестранните банки в тази група обяснява поддържането на 
по-ниска ликвидност в сравнение с ТБ(2). 

Увеличаването на ликвидните активи през последните години стои в 
основата на оповестяваната високата ликвидност в банковата система (изра-
зена чрез коефициента на ликвидни активи). Натрупването на ликвидни буфери 
укрепва ликвидните позиции на ТБ, но въпреки това не може да се оцени 
еднозначно. На микроравнище увеличаването на ликвидните активи е опит на 

                                                            
14

 Търговските банки от група първа, втора и трета са означени съответно: ТБ(1), ТБ(2) и ТБ(3) 
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ТБ да намалят ликвидния риск и да повишат устойчивостта си към вътрешни 
и външни шокове. Същевременно на макроикономическо равнище ликвидни-
те буфери могат да се разглеждат като „обратната страна“ на предлагането 
на кредит. Управлението на ликвидния риск чрез натрупване на ликвидност и 
намаляване на кредитната активност би оказало негативен ефект върху кре-
дитирането на частния сектор. При натрупването на ликвидни буфери през 
последните години водещ е осигурителният мотив, но в същото време банко-
вата система остава слаболиквидна по отношение на предлагането на кредит 
за частния сектор. Доказателство за това е критичното равнище на предлага-
нето на кредит през този период. 

Основни фактори за акумулирането на висока ликвидност от ТБ са:  

 очакване за бъдещи ликвидни шокове (вероятност ТБ да изпитват 
бъдещи ликвидни затруднения); 

 несигурност относно подобряването на достъпа до финансовите пазари; 

 очаквания за отписване на значителен дял от лошите активи (просро-
чени и необслужвани кредити) и загуба на капитал. 

При условията на преобладаващо чуждестранно присъствие в банковия 
сектор рисковете от външни ликвидни шокове за дъщерните дружества произ-
тичат главно от продължаващото изтегляне на нерезидентен капитал от банко-
вата система, дефицита на доверие между ТБ и несигурността относно възста-
новяването на нисколихвеното финансиране по линия на банките-майки. 

Ефектите от ликвидния шок от 2008 г. и неефективния междубанков 
пазар проличават при управлението на активите на отделните групи банки. 
Наблюдават се значителни и значими изменения в баланса на ТБ, които са 
показателни за нееднаквото влияние на намаляването на ликвидността върху 
ТБ с различен пазарен дял (табл. 1).  

Таблица 1 

Избрани показатели от баланса на ТБ по групи                                             
(процентно изменение, 2008-2012 г.) 

Активи ТБ(1) ТБ(2) ТБ(3) 

Парични средства и салда при БНБ 21.71 55.51 85.92 

Финансови активи, държани за търгуване 59.09 323.97 79.51 

Финансови активи, определени по справедлива стойност 
в печалбата или загубата 

-48.09 5.10 - 

Финансови активи на разположение за продажба 58.00 116.30 2112.00 

Кредити и вземания -2.52 30.98 24.13 

Инвестиции, държани до падеж -8.81 22.09 - 

Общо активи 2.68 38.56 46.31 

Пасиви ТБ(1) ТБ(2) ТБ(3) 

Депозити от кредитни институции -65.46 -25.70 102.37 

Депозити от некредитни институции 26.41 58.02 -4.81 

Собствен капитал 24.03 68.69 -236.51 
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Забелязва се силно свиване на източниците на финансиране на ТБ(1) при 
голяма зависимост на предлагането на кредит от депозитите на нерезиденти. 
Банките от тази група показват значително по-слабо натрупване на ликвидни 
буфери спрямо 2008 г. и силно изразена рестриктивна кредитна политика. През 
2008-2012 г. те увеличават краткосрочната и средносрочната си ликвидност. 
Най-ликвидните активи, вкл. паричните средства и резервите в БНБ, се пови-
шават с 22%, инвестициите в ценни книжа (ЦК), предназначени за продажба, с 
58%, а част от ЦК, държани до падеж, се трансформират в експозиции на разпо-
ложение за продажба. В същото време предоставените кредити на частния 
сектор намаляват с 2.57%. ТБ компенсират пропуснатите печалби от намаленото 
кредитиране (непредоставянето на нови кредити) с увеличаване на инвести-
циите, придобити с цел краткосрочна печалба от продажбата им. ЦК, държани за 
търгуване, се увеличават с 59% през разглеждания период. В резултат от това 
ТБ(1) натрупват ликвидни буфери и поддържат задоволително равнище на 
печалбите си при свиване на кредитирането. При взаимоотношенията с клиенти 
се повишава единствено тяхното финансиране с дългови инструменти от 0 през 
2008 г. на 15 730 хил. лв. през 2012 г. 

Инвестициите в ЦК, насочени към поддържане на ликвидни буфери, са 
финансирани предимно с депозити от некредитните институции (НП и домакин-
ствата) и увеличаване на капитала. Чувствително намалява привлеченият капи-
тал от кредитни институции през 2012 г. – с 65% спрямо 2008 г. Основен източ-
ник на депозитите на кредитни институции през периода до 2008 г. е капиталът 
на банките-майки. През следващите години въпреки силно ограничената ликвид-
ност по линия на банките-майки ТБ(1) успяват да привлекат дори по-голям обем 
паричен ресурс от вътрешния пазар. Както показва структурата на активите, при-
влеченият капитал не достига до реалния сектор, а се насочва към инвестиции, 
осигуряващи краткосрочна печалба и ликвидност, или се задържа под формата 
на високоликвидни (парични) резерви. 

В условията на икономическа криза и при значително доверие в банковата 
система (депозитите нарастват с ¼ за периода) стремежът към поддържане на 
ликвидни буфери е показателен за по-голяма предпазливост на ТБ(1), причините 
за която могат да се открият в структурата на активите на ТБ. Прави впечатле-
ние, че през 2008 г. 82% от активите на тази група представляват предоставени 
кредити за частния сектор. Изключително високият относителният дял на креди-
тите прави бъдещата стабилност на ТБ силно чувствителна към качеството на 
кредитните портфейли. 

Таблица 2 

Дял на кредитите от общо активите                                                                                
на банковата система (%) 

ТБ 2008 г. 2009 г. 

ТБ(1) 81.73 77.55 

ТБ(2) 77.18 72.97 

ТБ(3) 84.38 39.60 
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ТБ допускат да станат уязвими по отношение на обслужването на 
кредитите, което намира проявление в затягане на изисквания за получаване 
на нови кредити. Към 2012 г. ТБ(1) свиват относителния дял на кредитите до 
77% в резултат от увеличаване на активите и намаляване на абсолютния 
обем на кредита. Понижаването на дела и равнището на кредитите и стреме-
жът към натрупване на ликвидност дават основания да се посочи, че нама-
ляването на това равнище от страна на ТБ(1) през разглеждания период е 
следствие от колебанието на банките да предлагат кредит. 

Тенденцията към увеличаване на ликвидните активи се наблюдава и при 
управлението на активите на ТБ от другите две групи. ТБ(2) поддържат по-
висока ликвидност спрямо петте ТБ с най-голямо число на активите чрез увели-
чаване на паричните средства и салда при БНБ с 55% и инвестициите в ЦК, 
предназначени за продажба, с 324%. През периода 2008-2013 г. растежът на 
кредитите в икономиката, макар и слаб, се дължи изцяло на по-високото пред-
лагане на кредити от ТБ(2). В сравнение с ТБ(1) намалението на депозитите на 
други кредитни институции в баланса на ТБ(2) е значително по-малко. Растежът 
на кредита с 30% спрямо 2008 г. и инвестициите в ценни книжа се финансират 
предимно със значително увеличаване на собствения капитал и привличане на 
парични средства от некредитни институции. ТБ(2), както и ТБ(3) увеличават рав-
нището на предоставените кредити през разглеждания период, но отново се 
наблюдава тенденция към свиване на относителния дял на кредитите в актива 
на баланса. При съществуващата структура на пасивите (съотношението на 
кредитите към привлечените депозити достига почти единица) и все още високия 
дял на кредитите

15
 можем да очакваме допълнително свиване на равнището на 

кредита в кратък срок. За да се стимулира предлагането на повече и по-голям 
обем кредити от ТБ, е необходимо вливането на допълнителна ликвидност в 
банковата система (а не повишаване на показателите за ликвидност на отдел-
ните ТБ). Единствено чрез освобождаването на резерви от БНБ може да се 
постигне незабавен ефект върху паричното предлагане и предлагането на кре-
дит. В този смисъл пасивното поведение на БНБ допринася за ниския растеж на 
кредита и произтичащите негативни макроикономически последици като ниска 
инвестиционна активност, слабо търсене на кредит, намаляване на възмож-
ностите за финансиране на ТБ. 

Ограничаването на източниците на финансиране на ТБ, вкл. дистанцира-
нето на БНБ от кредитния пазар, определя нарастващото значение на депо-
зитите от некредитни институции в източниците на финансиране на ТБ след 
2008 г. Спестяванията на домакинствата традиционно заемат висок относи-
телен дял в пасива на баланса (над 70%). В условията на устойчив икономи-
чески растеж (2002-2007 г.) привличането на нови депозити корелира положи-

                                                            
15

 Според Минасян (2010b) практиката е определила, че „поносимата степен на кредитен риск 

предполага кредитите за нефинансовия сектор да ангажират до около 55% от активите на бан-
ковата система“. 
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телно със стръмно нарастващото предлагане на кредит от ТБ. Продължител-
ната рецесия и несигурност в икономиката увеличават спестяванията на 
домакинствата в банковата система, но определят различна роля на депози-
тите. Независимо че след 2009 г. депозитите отново започват да нарастват с 
ускорен темп, растежът на кредита силно спада - от 64.5% през 2008 г. на 
средно 2.44% за периода 2009-2012 г. (вж. фиг. 3). През 2011 г. при най-висок 
растеж на депозитите през икономическата криза - 13% за домакинствата и 
13% за НП, предлагането на кредит остава почти непроменено. През послед-
ните три години кредитът за домакинствата има отрицателен прираст. 

Фигура 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отрицателният темп на растеж на кредита показва, че привлеченият пари-
чен капитал от домакинствата и НП не е достатъчен, за да се достигне пред-
кризисният прираст на кредитирането. Растежът на депозитите през 2008-2009 г. 
е по-скоро функция на преструктурирането на пасивите на ТБ вследствие от 
изтеглянето на нерезидентен капитал и има осигурителен характер. Като резул-
тат активите на банковата система се повишават слабо, а предлагането на кре-
дит не корелира с равнището на депозитите. През следващите години нараства 
ролята на спестяванията в банковата система независимо от плавния спад на 
лихвените проценти (намалява търсенето на капитал от нефинансовия сектор). 

Решенията, свързани с привличането на депозити от нефинансовия сек-
тор и финансирането на кредитите с депозити, са елемент на кредитната поли-
тика на ТБ и имат пряк ефект върху равнището на предлагания кредит, докато 
влиянието върху търсенето на кредит е индиректно чрез изменението на лих-
вения процент и кредитните условия. Поддържането на ликвидни буфери е 
показател за дефицит на доверие и голяма предпазливост от ТБ. Поради сил-
ната зависимост на предлагания кредит от привличането на депозити нама-
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ляването на техния прираст (с изключение на този на депозитите на домакин-
ствата от 6% през 2009 г.) предполага спадане на кредитната активност през 
следващите години (2009-2011 г.). Лихвените проценти продължават да се пони-
жават, но кредитната политика на ТБ запазва рестриктивния си характер. Пре-
структурирането на балансите на ТБ ясно показва политика на управление на 
ликвидния риск при рациониране на кредита. Ограничаването на достъпа до 
кредитния пазар оказва натиск върху инвестиционната активност и допринася за 
задълбочаване на високата междуфирмена задлъжнялост в средносрочен план. 
Негативните ефекти от ограничаването на достъпа до кредит не позволяват да 
се оцени положително политика на управление на ликвидния риск, която уве-
личава ликвидните активи в банковата система и същевременно ограничава 
притока на капитал към частния сектор. Чрез отдръпването си от кредитния 
пазар ТБ спират да изпълняват функциите си по разпределение и прераз-
пределение на паричния капитал. Те акумулират свободните парични средства 
от обществото (10-12% растеж на новите депозити в банковата система през 
последните години), но се провалят в основната си функция да осъществят 
кредитно посредничество (кредитът показва незначителен растеж). В същото 
време ТБ пренасочват усилията си към поддържане на приемливо равнище на 
печалбите, често прехвърляйки част от разходите по необслужваните кредити 
към редовните си платци (чрез едностранно изменение на лихвените проценти). 
Поради тези и редица други причини, произтичащи от поведението на банковите 
мениджъри, според някои автори се остава „с впечатление, че „високите ета-
жи” на кредитните институти са твърде далеч от някои „азбучни истини” за 
народностопанската роля на кредитните институти”.

16
 

Свиване на кредитната активност 

Преносът на негативни ефекти от намалената ликвидност на финансовите 
пазари към реалната икономика се проявява чрез свиване на кредитната актив-
ност на ТБ в търсене на сигурност и финансова стабилност. Обемът на кредита 
за НП и домакинствата се задържа почти на едно равнище, повишаването му е 
слабо и незадоволително за генериране на икономически растеж (вж. фиг. 3). В 
общия случай голямото предлагане на кредит при слабо търсене понижава лих-
вените проценти. Въпреки че през последните три години те намаляват, кредит-
ната политика на ТБ не може да се определи като „разхлабена”. Разгранича-
ването на влиянието на факторите на търсенето и предлагането върху равни-
щето на кредита среща известни затруднения поради техния производен харак-
тер. Съществуват обективни предпоставки за твърдението, че ниската кредитна 
активност в икономиката се дължи на страната на предлагането на кредит, а не 
единствено на намаляване на търсенето му. Индикатори, че ТБ ограничават 
достъпа до кредитния пазар и свиват предлагането на кредит през периода 
2008-2011 г. се откриват в три направления: динамиката на краткосрочния кре-
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дит, качеството на кредитните портфейли на ТБ и лихвената динамика по депо-
зити с кратък матуритет. 

Динамика на краткосрочния кредит 

Може да се предположи, че влиянието на ликвидните затруднения ще се 
прояви най-бързо в равнището на краткосрочния кредит за НП и домакинствата. 
Внезапното понижаване на ликвидността вследствие от външен за банковата 
система шок (например изтегляне на нерезидентен капитал, спад на доверието) 
ще ограничи възможностите за предлагане на кредит в кратък срок. Може да се 
очаква, че при последващо увеличаване на несигурността и риска намаляването 
на склонността на ТБ да предлагат краткосрочни кредити ще се пренесе върху 
предлагането на кредити в дългосрочен план. 

В динамиката на кредита за частния сектор през последните години се 
откриват индикатори за ограничаване на предлагането на кредит. Със забавяне 
на потребителското търсене и увеличаване на междуфирмената задлъжнялост е 
по-вероятно НП да се стремят да преодолеят ликвидните затруднения чрез 
увеличаване на търсенето на финансов ресурс в краткосрочен план. От средата 
на 2007 г. до края на 2009 г. се наблюдава устойчиво намаляване на краткосроч-
ния кредит. Темпът на прираст на банковия кредит показва ясна тенденция към 
спад за НП и домакинствата при по-висока чувствителност на потребителските 
кредити към променените икономически условия (фиг. 4). 

Фигура 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Причината за по-бързата реакция на измененията в макроикономическата 
динамика от страна на домакинствата трябва да се търси в промяната на очак-
ванията за развитие на икономиката от позитивни към негативни. Като допъл-
нителен фактор могат да се посочат натрупаните задължения по време на кре-
дитната експанзия (предвид високия ръст на потребителския кредит), но 
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определящо значение има нарастващата несигурност през периода. Годишното 
изменение на краткосрочния кредит за НП спрямо този за домакинствата се 
осъществява с лек времеви лаг, но е показателно рязкото спадане на предлага-
нето на краткосрочно финансиране за НП от края на 2007 г. През този период 
икономическата криза все още е в начален етап и не се наблюдават обективни 
предпоставки за намаляване на търсенето на кредит от НП. Изпреварващата 
реакция на ТБ е по-скоро превантивен отговор на нарастващата несигурност на 
международните финансови пазари. Предвид факта, че през 2007-2008 г. пазар-
ният дял на дъщерните банки в България достига 80%,

17
 а възможността да 

ползват нисколихвено финансиране от чуждестранните собственици намалява, 
не е изненадващо свиването на предлагането на кредит още в края на 2007 г. 
През следващите години високата предпазливост на ТБ е подкрепена от влоша-
ването на кредитните портфейли и нарастващия дял на кредитите, класифици-
рани като необслужвани и загуба (вж. фиг. 9). Като резултат краткосрочният кре-
дит за НП показва постоянен отрицателен годишен прираст до края на 2009 г., а 
растежът през 2010 г. запазва неустойчиви стойности. 

В месечната динамика на краткосрочния кредит проличава увеличаване 
на предоставените кредити през първото полугодие на всяка година, след което 
кредитната активност отново спада (фиг. 5). Наблюдаваната цикличност е по-
вероятно да изразява неравномерно предлагане на кредит (в резултат от лик-
видни затруднения), отколкото нелинейно търсене на кредит. От края на 2011 г. 
предлагането на краткосрочен кредит за НП, сравнен с предоставения потреби-
телски кредит, показва по-бавен растеж, което може да се обясни с необходимия 
по-голям период за възстановяване на производителността на НП. 

Фигура 5 
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Един кратък преглед на равнището на кредитите над една година също 
показва слаба склонност към предлагане на кредит в дългосрочен план. 
Дългосрочният кредит намалява до края на 2008 г., а след 2009 г. неговият 
обем се задържа на едно и също равнище. Не се наблюдават различия при 
кредитирането на домакинствата, вкл. жилищното. Независимо че жилищните 
кредити и дългосрочните кредити за НП (може да се предположи, че преобла-
даваща част тях са инвестиционни) се обезпечават с активи, дори на по-
висока стойност от кредита, ТБ остават предпазливи. 

При ликвидни затруднения и ограничени външни източници на финанси-
ране на ТБ могат да се посочат два фактора, чието влияние за намаляване на 
склонността им да финансират дългосрочните инвестиции в условията на криза 
се засилва. Първият е преобладаващо малкият матуритет на краткосрочния 
привлечен капитал след 2008 г. Известно е, че ТБ балансират експозициите си 
между краткосрочно привлечените средства под формата на депозити и значи-
телно по-големия матуритет на дългосрочните кредити. Депозитите с матуритет 
до 3 месеца традиционно заемат висок относителен дял в баланса на ТБ - над 
50% до 2008 г. и 46% през 2009 г. Вторият фактор е повишаването на относи-
телния дял на депозитите в пасива на ТБ в сравнение с предкризисния период. 
Докато капиталът на банките-майки е насочен към генериране на високи печалби 
от предлагането на кредити, финансирането на кредити с депозити изисква 
различно отношение от страна на ТБ. 

Показателен е фактът, че спадът на темпа на кредита започва още в края 
на 2007 г. и началото на 2008 г., когато се отчита висок растеж от 6% на БВП, 
4.9% на потребителското търсене и 20.4% на инвестициите в основен капитал

18
 

за 2008 г. Високите стойности на посочените макроикономически индикатори не 
оставят съмнение за понижаване на търсенето на кредит през този период. 
Може да се предположи, че намаляването на растежа на кредита изразява успо-
кояване на кредитирането като резултат от повишаване на нормата на задъл-
жителните минимални резерви от 8 на 12% в средата на 2007 г.

19
 Практиката 

обаче ясно показва, че ефектите от политиката на БНБ не във всеки случай се 
отразяват в кредитната политика на ТБ. Намаленото кредитиране от тяхна 
страна е показателно за наличието на съмнения за бъдещи ликвидни затруд-
нения и/или влошаване на качеството на кредитните портфейли още преди ико-
номическа криза в България да се разгърне до продължителна рецесия. 

При слаба кредитна активност доказателства за рациониране на кре-
дита се търсят в динамиката на средния размер на един кредит и броя на 
предоставените кредити. Рациониране на кредита възниква в случаите, „кога-
то кредиторите определят размера на лихвения процент, като продължават 
да предлагат по-малко от търсените кредити”.

20
 Рационирането на кредита се 
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отнася до два типа рестрикции, прилагани от ТБ: първо, в рамките на група 
кредитоискатели с идентични характеристики само някои от тях получават 
кредит; второ, съществува група кредитоискатели, които при дадено коли-
чество на предлагания кредит не получават такъв независимо от размера на 
лихвения процент.

21
 Вследствие от това достъпът до кредитния пазар е огра-

ничен, а банките предлагат по-малък брой кредити и/или предоставят кредит 
в по-малък от търсения размер. 

През 2008-2012 г. ТБ реагират на повишената несигурност, като едновре-
менно свиват обема на кредита за частния сектор и ограничават достъпа до 
кредитния пазар. През разглеждания период се наблюдава изменение на сред-
ния размер на един кредит

22
 и броя на предоставените кредити за НП и домакин-

ствата. ТБ увеличават средния размер на един кредит за НП, докато броят на 
предоставените кредити почти не се изменя след слаб спад през 2009 г. (фиг. 6). 
ТБ предпочитат да ограничат достъпа до кредитния пазар, като финансират по-
малко проекти на по-висока стойност. 

Фигура 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рестриктивната кредитна политика е по-силно изразена при предла-
гането на кредит на домакинствата (фиг. 7). Едновременно с увеличаване на 
средния размер на кредита за едно домакинство намалява броят на предос-
тавените кредити. В края на 2008 г. едно домакинство е получило кредит 
средно в размер на 6 хил. лв., а в края на 2011 г. той се покачва до близо 8 
хил. лв. Средният брой на кредитите намалява съответно от близо 2890 хил. 
на 2530 хил. 
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Фигура 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
През първото тримесечие на 2012 спрямо 2008 г. броят на кредитите за 

домакинствата намалява с 13%, а средният размер на един кредит с 23.8%. 
(фиг. 8). При кредитите за нефинансовите предприятия тези колебания са по-
слабо изразени. Финансирането на инвестиционни проекти като абсолютен 
размер спада с 12.3%, като през периода 2008-2012 г. задържа почти един и 
същ брой на проектите.  

Фигура 8 
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Качеството на кредитните портфейли 

Може би най-същественият аргумент в полза на намаляване на предла-
гането на кредит е силно влошеното качеството на кредитните портфейли на ТБ. 
Способността на частния сектор да погасява задълженията си към ТБ се влоша-
ва близо 5 пъти през последните четири години (фиг. 9). До 2008 г. относител-
ният дял на лошите и необслужваните кредити не надвишава 5%, а в средата на 
2012 г. достигна изключително високите 25.6%.

23
 

Фигура 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Най-голям принос за високата загуба от лоши кредити имат предоста-
вените кредити на корпоративните клиенти, следвани от жилищните кредити. 
През 2012 г. лошите кредити на корпоративни клиенти достигат над 16% от 
общо кредитите и над 71% от лошите кредити, докато необслужваните креди-
ти от домакинствата, вкл. загубите, не надхвърлят съответно 5 и 23%. Значи-
телно по-високият относителен дял на лошите кредити на НП допринася за 
намаляване равнището на кредита след 2008 г. 

При посочената значителна загуба на капитал и очакването за допълни-
телно отписване на лоши активи е обяснима намалената склонност на ТБ да 
кредитират частния сектор (изразена като функция на качеството на кредитните 
портфейли). Поведението на банките ясно показва, че промяна на рестриктивна-
та кредитна политика би настъпила след понижаване на високия относителен 
дял на лошите кредити. Положителен сигнал за бъдещо спадане на загубите от 
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лоши кредити е намаляването на експозициите под наблюдение и необслужва-
ните кредити през 2011 и 2012 г.

24
 При запазване на низходящото движение на 

обема на рисковите експозиции може да се очаква по-бърз растеж на темпа на 
кредита в средносрочен план. Намалената кредитоспособност на частния сектор 
е фактор, който едновременно намалява търсенето и предлагането на кредити, 
но влиянието върху предлагането без съмнение има по-силен ефект. 

Прави впечатление, че банковият кредит показва отрицателен темп на 
растеж, респ. предлагането на кредит намалява още през 2008 г. (вж. фиг. 4), 
а признаците за понижаването на кредитоспособността на частния сектор се 
проявяват през 2009 г. Краткият времеви лаг от прилагането на рестриктивна 
кредитна политика до бързото и устойчиво влошаване на качеството на кре-
дитите показва, от една страна, че кредитоспособността (рентабилността) на 
икономическите агенти е неустойчива на влиянието на външни шокове, а от 
друга, че част от проблемите, довели до намаляване на фирмената лик-
видност са започнали през периода преди икономическата криза. Не на пос-
ледно място, слабата гъвкавост на кредитополучателите е показателна за 
прилагането на непремерена кредитна политика от страна на ТБ под натиска 
на растящите печалби през предходни години. 

Лихвена динамика по депозити с малък матуритет 

Най-ясна представа за търсенето на краткосрочен финансов ресурс от ТБ 
дава динамиката на лихвените проценти по краткосрочни депозити. Нарастване-
то на лихвеното равнище е индикатор за увеличаване на търсенето на капитал 
от вътрешния пазар, докато ниските лихви по депозити сигнализират за слаба 
необходимост от привличане на краткосрочен капитал. През 2008-2009 г. кратко-
срочните лихвени проценти по депозити с малък матуритет се увеличават с най-
бърз темп и свидетелстват за остра необходимост от привличане на краткосро-
чен финансов ресурс в банковата система. От края на 2008 и през 2009 г. лих-
вените равнища по депозитите с матуритет от 1 до 3 месеца превишават лихви-
те по депозити от 6 до 12 месеца (вж. фиг. 10). 

През 2012 г. отново наблюдаваме повишаване на лихвените проценти 
на депозитите от 3 до 6 месеца до равнището на депозитите с по-висока 
срочност от 6 до 12 месеца. Голямото търсене на паричен ресурс с малка 
срочност и през 2012 г. е показателно, че дефицитът на краткосрочен капитал 
не е преодолян, а банковата система изпитва недостатъчна ликвидност. ТБ 
продължават да имат затруднения при привличането на финансов ресурс. Не 
е основателно слабата кредитна активност в икономиката да се обяснява 
единствено с намалено търсене на кредити при преднамерено съкращаване 
на външните източниците на финансиране от ТБ, увеличаване на инвести-

                                                            
24

 Данните за рискови експозиции по категории са налични само за периода 2001-2012 г. Преди 

2011 г. БНБ оповестява публично само агрегирана информация за равнището на лошите и пре-
структурираните кредити на НП и домакинствата. 
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циите в нискорискови активи и поддържане на свръхрезерви в банковата 
система. През разглеждания период инвестиционната активност и крайното 
потребление на домакинствата и НП ежегодно намаляват и допринасят за 
понижаване на съвкупното търсене в икономиката, вкл. на търсенето на 
кредит. 

Фигура 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 

През 2008-2012 г. управленските решения на банковия мениджмънт са 
доминирани от търсене на сигурност. В отговор на понижаването на лик-
видността на финансовите пазари и ограничаването на източниците на 
финансиране ТБ преструктурират балансите си. Рискът от ликвидни затруд-
нения се адресира чрез увеличаване на активите с висока ликвидност и нама-
ляване на слаболиквидните и рисковите активи (кредитите). Ограничаването 
на рисковете по линия на външното финансиране на ТБ намира проявление в 
съкращаването на привлечените средства от кредитни институции и увелича-
ването на тези по депозити от НП и домакинствата. 

Чрез изменението на своите баланси ТБ в ролята си на финансови 
посредници пренасят както позитивните, така и негативните ефекти от изме-
нението на финансовите пазари към частния сектор. Намаляването на 
кредитирането в относителен и абсолютен размер силно свива източниците 
на външно финансиране на нефинансовите предприятия и оказва натиск 
върху тяхната производителност, ликвидност и инвестиционна активност. 
Неблагоприятен ефект от стремежа към увеличаване на сигурността и под-
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държане на висока ликвидност (високи стойности на показателите за ликвид-
ност) е ограничаването на достъпа до кредит и спадането на кредитната 
активност. 

Заедно с влошеното качество на кредитните портфейли друг значим 
фактор за свиване на предлагането на кредит е високият относителен дял на 
кредитите в активите на ТБ. При устойчиво понижаване на дела на кредитите 
през последните години към 2012 г. неговите стойности са 78% за ТБ(1) и 
73% за ТБ(2). Въпреки че намалението за периода 2008-2012 г. е чувстви-
телно - над 4% (вж. табл. 2), кредитите все още показват висок относителен 
дял. При сегашното равнище на ликвидност в банковата система и източници 
на финансиране на ТБ не може да се очаква значимо увеличаване на пред-
лагането на кредит. Обективните предположения са в полза на допълнително 
свиване на кредита като относителен дял от активите и рациониране на 
кредита. За да се повиши кредитната активност, е необходимо вливане на 
допълнителна ликвидност в банковата система от страна на централния 
регулатор. При ситуацията на недостатъчна ликвидност и явно ограничаване 
на достъпа до кредит продължава да бъде необяснимо мълчаливото отно-
шение на БНБ към неефективното функциониране на кредитните пазари. От 
началото на икономическата криза досега БНБ не предприема ефективни 
действия и „проявява пасивност при регулирането на ликвидността на 
търговските банки”.

25
 Още повече, че ТБ следват пасивното поведение на 

БНБ и са приели позиция на изчакване на подобряване на икономическата 
ситуация и повишаване на сигурността. Кредитната активност на ТБ неправо-
мерно се разглежда като следствие от икономическата активност, а не като 
източник на икономическия растеж. Както многократно е посочвано в иконо-
мическите изследвания, БНБ разполага с необходимите инструменти за 
намеса на кредитните пазари при условията на паричен съвет.

26
 Ето защо 

острите критични бележки за ненамесата й на кредитните пазари през този 
критичен за частния сектор период (2008-2012 г.) са напълно основателни. С 
оглед на осигуряване на капитал за нефинансовите предприятия и стиму-
лиране на инвестиционната активност е необходимо БНБ да преразгледа 
своята политика, тъй като независимо дали слабата кредитна активност 
произтича от страна на търсенето или на предлагането на кредит, нейната 
намеса за стимулиране на растежа на кредита е еднакво наложителна. 

Не е изненадващо, че кредитният пазар продължава да функционира 
неефективно при отдръпване на основните участници в него – ТБ и БНБ. ТБ 
натрупват ликвидни буфери и ежегодно увеличават величините на показате-
лите за ликвидност, но нарастването на ликвидните активи не допринася за 
повишаване на ликвидността на банковата система, а изразява преструктури-

                                                            
25

 Минасян, 2010а.  
26

 За задълбочен анализ на потенциалните и реалните възможности на БНБ да оказва въздейст-

вие на паричното предлагане вж. Минасян и Стоянчева, 2012, с. 92-105. 
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рането на баланса на ТБ. През началния стадий на финансово-икономичес-
ката криза (средата на 2007 г.) в отговор на ликвидния шок на междуна-
родните финансови пазари най-напред е потърсено краткосрочно решение в 
управлението на балансите на кредитните институции. Не закъснява реак-
цията на ЦБ да облекчат паричната политика, за да подпомогнат преодоля-
ването на ликвидния шок и намаляването на несигурността.

27
 Прилагането на 

традиционните инструменти на паричната политика и количествените улес-
нения успокояват нееднократно финансовите пазари, но не допринасят за 
растеж на кредита. Натрупаният опит от интервенциите на ЦБ на следващ 
етап позволява да се обсъждат гъвкави и непопулярни политики на въз-
действие още през 2009 г.

28
 На този фон БНБ не прави стъпка към облекча-

ване на ТБ при посрещането на ликвидния шок от изтеглянето на нерези-
дентен капитал от страната и ограничаването на достъпа до международните 
финансови пазари. Привличането на парични средства от вътрешния пазар и 
увеличаването на лихвените проценти по депозити (2008-2009 г.) е посрещна-
то с мълчаливо одобрение. През тези и следващите години ниската кредитна 
активност в икономиката не се адресира чрез възможните инструменти на 
паричната политика на БНБ. 

Същевременно натрупването на ликвидност от ТБ може да се раз-
глежда като негативна оценка на рисковете и заплахите от влиянието на 
вътрешни за страната фактори – неефективни реформи, непоследователна 
икономическа политика, честа смяна на решенията и изискванията към биз-
неса, несигурност и дефицит на доверие. Поведението на ТБ би трябвало да 
предизвика вниманието, от една страна, на БНБ, тъй като кредитните пазари 
функционират неефективно, а от друга, на държавното управление поради 
явната необходимост от краткосрочни институционални реформи и повиша-
ване на доверието между икономическите агенти. 

Значимостта на усилията за възстановяване на доверието и сигур-
ността се подчертава и от изтеглянето на нерезидентен капитал (основна 
част от депозитите на банковите институции в баланса на ТБ). Независимо от 
привидно положителните макроикономически (фискални) показатели на Бъл-
гария привличането на чуждестранен капитал се очертава като продължи-
телен процес, пряко свързан с усилията на макроикономическото управление 
да преодолее вътрешните препятствия пред икономическия растеж. Очаква-
нето, че притокът на чуждестранен капитал ще се увеличи автоматично до 
предкризисните равнища единствено като следствие от възстановяването на 
европейската икономика, е нереалистично. Проблемът с дефицита на дове-
рие и привличането на чуждестранен капитал ще стои със същата острота и 
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 Само през 2008 г. ЕЦБ променя лихвения процент 4 пъти и прилага редица облекчения при 

финансиране на европейските банки (вж. ECB Annual report 2008-2013…). 
28

 Детайлно описание и разграничаване на традиционните и нетрадиционните инструменти на 

паричната политика прави Smaghi (2009).  
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след съживяване на икономическата активност в световен мащаб, ако не се 
предприемат краткосрочни политики за въздействие. 

Немалък принос за дефицита на доверие и песимистичните очаквания 
на икономическите агенти има политическото управление. През периода 
2008-2012 г. правителството не успява да предложи ефективни решения за 
подпомагане на икономическия растеж и задълбочаващите се социално-
икономическо проблеми при ограниченията, наложени от строгата бюджетна 
политика. Често посочвана като положителна, строгата фискална дисциплина 
влиза в силно противоречие с проявилите се тенденции към заобикаляне на 
необходимите структурни реформи, забавяне на плащанията към частния 
сектор и намаляване на доходите на икономическите агенти. Създаването на 
прозрачна и ефективно функционираща административна среда е ключов 
фактор за икономическия растеж и привличането на чуждестранни инвести-
тори и изисква извършването на допълнителни бюджетни разходи. Страната 
има вътрешни резерви за увеличаване на капиталовите потоци в иконо-
миката, най-малко по отношение на намаляване на нормата на задължител-
ните резерви на ТБ, поддържани при БНБ, и промяна на данъчната политика.

29
 

Докато в повечето държави от ЕС равнището на публичния дълг силно 
ограничава разгръщането на фискалната политика, в България фискалната 
дисциплина е функция на паричния съвет, а призивите за увеличаване на 
бюджетните разходи срещат неодобрението на привържениците на консер-
вативната фискална политика. И през 2012 г. правителството успява да устои 
на силния публичен натиск за увеличаване на бюджетните разходи, но 
остават нерешени редица въпроси, в т.ч. свързани с институционалните и 
структурните реформи, без които постигането на икономически растеж се 
забавя. Най-често представяният аргумент в полза на строгата бюджетна 
дисциплина е осигуряването на дългосрочна финансова стабилност, но нала-
ганите рестрикции могат да се разглеждат и като слаба готовност за поемане 
на отговорност от управляващите за извършване на значими реформи с 
дългосрочен ефект. В отказа за промяна на сегашния управленски модел и 
извършването на реформи прозира недоверието на управляващите в ефек-
тивното и производително използване на допълнително освободения капитал 
в икономиката. 

* 

През периода 2008-2012 г. ТБ реагират на понижаването на ликвид-
ността на финансовите пазари чрез увеличаване на ликвидните активи и 
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 Независимо че поддържането на пропорционален данък (от 2008 г.) продължава да предиз-

виква дискусии, позитивните ефекти от него върху икономическия растеж през годините на реце-
сия трудно могат да се докажат. Провеждането на активна данъчна политика е изключително 
необходимо, за да се даде възможност на правителството да подкрепи икономическия растеж. 
Във връзка с това Минасян (2010b, с. 85) посочва: „Сигурно е, че ще наблюдаваме обрат-                 
на динамика (на корпоративния данък в България), въпросът е кога?“; вж. също Гечев, 2010,                
с. 44-53. 
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намаляване на тези с по-висок риск, но повишената ликвидност на банковата 
система не допринася пряко за увеличаване на предлагането на кредит. Не е 
основателно да се допусне, че ниското равнище на кредита за частния сектор 
произтича единствено от слабото му търсене. При анализа на кредитната 
активност на ТБ се откриват аргументи в полза на твърдението, че послед-
ните ограничават предлагането на кредит с оглед заздравяване на ликвид-
ните си позиции и намаляване на ликвидния риск в кратък срок. Понижава-
нето на лихвените проценти по депозитите през 2008-2010 г., преоблада-
ващото търсене на капитал с малка срочност (до 3 месеца) и високият 
относителен дял на лошите и необслужваните кредити през този период са 
фактори, които оказват влияние изключително на страната на предлагането 
на кредит. При ситуация на отдръпване на ТБ от кредитния пазар финанси-
рането на частния сектор е сведено до минимум, а икономическият растеж е 
лишен от инвестиционна основа. При негативните последици от ликвидния 
шок през 2008 г. и явните опасения на банките от ликвидни затруднения БНБ 
реагира пасивно, което не може да се оцени положително. Освобождаването 
на допълнителна ликвидност от БНБ в банковата система има решаващо 
значение за стимулиране на кредитната активност и възстановяване на 
доверието. 
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BULGARIAN BANKING SYSTEM 2008-2012: STRIVING FOR 
CONFIDENCE UNDER LOWER ACTIVITY 

Current article studies the response of Bulgarian banks to the liquidity shock 
resulting from the withdrawal of non-resident capital of the banking system and 
the effects of liquidity hoarding on the credit activity. Liquidity risk management 
is analyzed by following the changes in assets and liabilities in bank balance 
sheets, focusing on the assets with the highest liquidity. Results showed that 
under higher liquidity risk the banking management decisions are dominated 
by striving for confidence. Commercial banks increase the share of liquid 
assets, but the higher bank liquidity does not contribute to an increase in bank 
lending. The banking system proves to be less liquid in its ability to expand the 
credit supply to the private sector. On this basis, more active intervention of the 
Bulgarian National Bank is recommended to improve the functioning of credit 
markets. 

JEL: E51; G21; O11 

After several years of expansion growth in lending activity and accumulation 
of related risks, the 2008 liquidity contraction in the financial markets has revealed 
the real cumulative effects. Faced with the challenge of preserving financial 
stability in the period 2008-2012, commercial banks (CB) changed the aggressive 
credit policy of accumulating profits to striving for confidence through the only 
possible tool at the time – management of balance sheet assets and liabilities. 

Financial, respectively, bank stability is a prerequisite for low and stable 
interest rates in the economy, but during the recession in the recent years, the 
stability of the banking sector has been maintained through restrictive lending 
policy, an increase in bank liquid assets and credit rationing. Lack of effective 
dialogue between the CB and the businesses additionally contributes to a weak 
loan demand and increases the pessimistic expectations of the private sector. 
Widely proclaimed high bank liquidity in public sources is more often pointed out as 
an indicator for a stable and secure banking sector, and is not seen as a base and 
a prerequisite for higher credit supply. At the same time bank lending remains low 
and the annual increase in bank loans proved to be insufficient. 

Strong contraction of lending in the economy in recent years continues to 
provoke discussion on the sources of the low volume of credit. Loans to non-
financial enterprises (NFE) remain almost the same on average for the entire 
period regardless of quantitative categories. More often, the low amounts of the 
loans is considered due to reduced demand for credit, as a result of the contraction 
of aggregate demand and weak economic activity. On the other hand, the low 
credit activity may result from the supply side and may express reduced credit 
supply. Credit rationing is inherent to credit markets. In years of economic growth, 
the access to credit is limited primarily to economic sectors with low profitability and 
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higher risk. In order to reduce credit risk and generate higher profits CB redirect 
financial resources to more profitable economic sectors. Under adverse economic 
conditions CB apply restrictive credit policy and limit access to credit to a larger 
part of the economic agents. When applied to all economic sectors, credit rationing 
leads to lower bank credit supply in the economy. In this case, the effect of limiting 
access to credit market occurs at macroeconomic level and directly reduces the 
amount of loans offered to the private sector. As a result of prolonging limited 
access to credit market, the demand for credit also reduces. 

In the pre-crisis period, a significant factor for high bank liquidity and 
confidence (against short-term liquidity shortages) is the inflow of foreign capital 
from the euro area. Although Bulgaria is not a member of the euro area and 
(therefore) Bulgarian banks had limited direct access to European financial 
markets, the volume of non-resident deposits in the banking sector increases 
annually. Through the channel of parent banks CB managed to obtain unlimited 
amounts of cheap credit resources for Bulgarian business. After the sharp decline 
of non-resident capital since 2007 cross-border capital flows have not yet been 
restored. The reason for that should be given to a greater extent to the lack of 
appropriate investment opportunities arising from the unfavorable domestic 
business environment rather than the liquidity shortages and the problems with 
capital adequacy of banks in the euro area. In most countries, the financial and 
economic crisis manifested first as a crisis of financial institutions

1
 and then turned 

into crisis in the real sector. In Bulgaria the crisis of real economy, including higher 
inter-company indebtedness, happened under macroeconomic (bank) stability. 
Annual reduction of the credit volume in this case logically focuses the attention on 
the CB liquidity risk management. The main factors that will reduce bank lending 
propensity under uncertainty are the expectations of liquidity problems in short 
term and/or liquidity shortage in the banking system. 

Besides the reduction of foreign capital flows into the banking system, the 
risk of liquidity problems increases due to deteriorating quality of loan portfolios. 
The share of bad loans rose significantly by the end of 2012, along with debt ratios 
and low efficiency of the private sector. Higher inter-company indebtedness and 
limited alternative sources of funding for NFE due to financial crisis are largely an 
argument in favor of increased demand and reduced supply of credit. 

Revealing the reasons for low volume of credit favors primarily the decisions 
of the policy makers. Effective microeconomic policy involves the application of 
different measures depending on whether the low credit volume is due mainly to 
factors of supply side or demand side. In the first case, the low level of bank loans 
results from restrictive bank credit policy as banks expect an increase in credit risk 
that may not be covered by a larger increase in the risk premium (credit rationing). 
Along with the increased credit risk, the lack of confidence between CB and limited 

                                                            
1
 The 2007 financial crisis put even sharper the question of regulating credit institutions’ liquidity. For more 

details on the new measures related to the regulation of bank liquidity, see Trifonova, 2011, p. 31-56. 
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external funding sources also contribute to low supply of bank credit. In such case 
the macroeconomic policy should be aimed at improving the conditions for 
economic growth and providing more liquidity at credit markets (i.e. by central bank 
liquidity release) in order to recover confidence and stimulate greater credit supply. 
When the low level of credit is due to lower demand for credit, the causes should 
be sought in the expectations of economic agents for lower demand in medium 
term and further decrease in corporate profits. In such case, the weak credit demand is 
generally addressed by the instruments of fiscal policy to increase aggregate demand 
and by initiating credit expansion from the central bank. 

Liquidity management 

In the context of the financial crisis since 2007 a number of studies worldwide 
shows that credit institutions’ general response to the worse economic conditions is 
liquidity hoarding, as a reaction to the highly reduced liquidity in the interbank markets, 
increased financing costs and expected losses from asset write offs.

2
 In response to 

the external shock of liquidity contraction banks increase their reserves in central 
banks and investments in highly liquid securities, reduce inter-bank financing and 
hasten the sale of capital instruments.

3
 Sustainability of funding sources in liability 

side of banks’ balance sheets, mainly the level of deposits and equity, is defined as 
a significant factor in liquidity management.

4
 Reduced market liquidity in recent 

years has increased the role of deposits as stronger dependence on deposits is 
observed for smaller banks.

5
 

The hoarding of liquidity in the literature is interpreted with two motives, 
precautionary and speculative motives, as a result of the expectations of credit 
institutions for further market fluctuations. They are based on the expectation of 
lowering the inter-bank market liquidity in the short run. Hoarding liquidity shows 
precautionary patterns when banks anticipate difficulties in attracting external 
funding. In order to mitigate the effects of the liquidity shock, banks strengthened 
their liquidity positions. Although difficult access to highly liquid markets does not 
mean it is impossible to draw cash resources, the sale of less liquid assets (as a 
possible source of funds) will be implemented at a higher market value of assets. 
Another reason for accumulation of liquidity buffers is the probability of asset liquidation 
and attracting external financing at a higher cost.

6
 

                                                            
2
 Acharrya and Merrouche, 2012; Berrospide, 2013; Heider, Hoerova, and Holthausen, 2009. 

3
 De Haan and Van den End, 2011. 

4
 Berger and Bouman, 2009, 2010 consider bank capital a key determinant in liquidity management 

and proved that hoarding liquidity vary in terms of bank size. Cornett et al. (2010) specified that 
banks with sustainable sources of financing have better possibilities to provide loans during financial 
crisis.  
5
 Berrospide (2013) proved capital has significant influence for hoarding liquidity in economic crisis. 

6
 Gale, Yorulmazer, 2013, p. 291-324. 



Bulgarian banking system 2008-2012: Striving for confidence under lower activity 

 73 

Precautionary motive occurs in case higher demand for cash resources in 
the future is anticipated and (therefore) asset prices decrease, resulting in fire 
sales to generate liquidity. Uncertainty and collapse of the inter-bank market create 
conditions for banks with greater liquidity to deliberately restrict the credit supply to 
other credit institutions to further advantage from the lower asset cost.

7
 Assuming 

the existence of future liquidity shocks, the more liquid banks could profit from 
purchasing assets at low prices. In this sense, the expectation of lower liquidity at the 
financial markets determine the accumulation of liquidity buffers by financially sound 
banks to take advantage of future investment opportunities.

8
 

Considering Bulgarian financial market also may be assumed differences in 
the role of deposits as a source of funding for CB with different market share. 
Given the inefficient inter-bank market, the sustainable outflow of non-resident 
capital and a strongly limited function of Bulgarian National Bank (BNB) as a lender 
of last resort, attracting deposits from the domestic market stands out as a key 
source for accumulation of liquidity in the banking sector during recession. 

This paper studies how CB (by bank groups
9
) manage liquidity risk in the 

current economic crisis and the effects of the accumulation of liquidity buffers on 
bank lending to private sector. Liquidity management is examined through an analysis 
of changes in assets and liabilities in the banks’ balance sheets, focusing on the 
assets with the highest liquidity. 

Hoarding liquidity in the banking sector is inherent for the periods after 
financial and economic crisis and loss of confidence. Following the severe banking 
crisis in 1996-1997 CB gradually increased excess reserves in BNB. By 2000, CB 
accumulated 26%

10
 liquid assets as a proportion of borrowed funds (secondary 

liquidity) and continue increasing liquidity in the coming years. In 2005 the share of 
liquid assets increased to 31%

11
 and in the end of 2003 reached 33%.

12
 Hoarding 

high liquidity could be explained with two reasons. First, CB are very cautious to 
liquidity shocks in terms of a run on deposits, and second, maintaining higher reserves 
suggests that the banking sector is stable and secure and will not allow to re-fall in 
systemic risk. During the current economic crisis (2008-2013), under increased 
cost of capital (interest rates on deposits) and limited external sources of financing, 
an increase in the banks’ propensity to hoard liquidity (Figure 1 and 2

13
) could be 

observed again. 

                                                            
7
 Acharya, Gromb, and Yorulmazer, 2008. 

8 
For more details see Diamond, and Rajan, 2009, p. 606-610. 

9 
Commercial banks are grouped according to the methodology of BNB – up to 2012 Group I consists of 

the first five banks with the largest assets (UniCredit Bulbank, DSK Bank, United Bulgarian Bank, 
Raiffeisenbank (Bulgaria), and Eurobank EFG Bulgaria), in Group II fall all other Bulgarian banks and  
Group III consists of the branches of foreign banks in Bulgaria. 
10

 BNB, 2000 Annual report, p. 170. 
11

 BNB, 2005 Annual report, Appendix 45 Bank Liquidity as of 31.12.2005. 
12

 BNB, 2007 Annual report, p. 42. 
13

 Source of data in all figures and tables in current article is the public information from the BNB website. 
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                                                  Figure 1                                           Figure 2 

  

The fact that liquidity in the banking system decreased by the end of 2007 by 
7% is very indicative. Such decrease represents the overall decline in liquid assets 
in the banking system, but the liquidity shock and limited access to financial markets 
had greater impact on the liquidity of CB(2)

14
 and contributed to the negative growth of 

liquid assets. 
At the end of 2008, the banking system lost 34% of its liquidity compared to 

2006 and recorded the lowest proportion of liquid assets of 21.63% (despite the 
reduction in liquidity, it remained high and significantly exceeded the minimum required 
liquidity of 10%). Withdrawal of foreign capital in 2007 and 2008 decreased liquidity of 
CB(1) by 7%. Given that they had over 76% of total assets of the banking system 
during this period, it can be assumed that the decrease in liquidity will influence overall 
credit supply in short term. Striving to increase liquid assets was evident in 2011 too. 
CB(1) managed to reach 2007 liquidity levels by attracting deposits from the domestic 
market. Predominant share of foreign banks in CB(1) explains the maintenance of 
lower liquidity compared to CB(2). 

The increase in liquid assets in recent years is the basis of the public stated 
high liquidity in the banking system (expressed by the coefficient of liquid assets). 
Accumulation of liquidity buffers strengthen the liquidity position of CB, but this can 
not be assessed unambiguously. At microeconomic level, the increase in liquid 
assets is an attempt to reduce bank liquidity risk and to increase resilience to 
internal and external shocks. On the other hand, at macroeconomic level, hoarding 
liquidity “freezes” credit funds and limits credit supply. Such management of 
liquidity risk that increases liquidity buffers and leads to a reductoin of bank loan 
supply will have a negative effect on the lending of private sector. Hoarding liquidity 

                                                            
14

 Commercial banks of first, second and third group are labeled accordingly: CB(1) CB(2) and CB(3). 
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in recent years is prompt by precautionary motive, but at the same time the banking 
sector shows insufficient liquidity to extend lending to the private sector. Proof of 
this is the critical level of credit supply in recent years. 

Several key factors could be pointed out to explain the accumulation of high 
amounts of bank liquidity: 

 an expectation for future liquidity shocks (the possibility CB to experience 
future liquidity problems); 

 uncertainty about the short-term improving of access to financial markets;  

 an expectation to write off a significant share of bad assets (watch exposures 
and non-performing exposures) and capital loss. 

Considering prevailing foreign presence in Bulgarian banking sector the risks 
of external liquidity shocks for foreign banks’ subsidiaries arises mainly from the 
continuing withdrawal of non-resident capital of the banking sector, the lack of 
confidence across CB and the uncertainty regarding the recovery of low-cost funding 
from parent banks. 

Liquidity shock effects from 2008 capital outflow and the impact of the inefficient 
inter-bank market could be easily studied in the asset management of the CB, 
differentiated by groups. There are substantial and significant changes across the 
balances of the different bank groups that are indicative of the uneven impact of 
liquidity shock on CB with different market share (Table 1). 

Table 1 

Selected indicators from banking system balance sheet by bank groups 
(percentage change, 2008-2012) 

Assets CB(1) CB(2) CB(3) 

Cash and cash balances with central banks 21.71 55.51 85.92 

Financial assets held for trading 59.09 323.97 79.51 

Financial assets designated at fair value through profit or loss -48.09 5.10 - 

Available-for-sale financial assets 58.00 116.30 2112.00 

Loans and receivables -2.52 30.98 24.13 

Held-to-maturity investments -8.81 22.09 - 

Total assets 2.68 38.56 46.31 

Liabilities CB(1) CB(2) CB(3) 

Deposits from credit institutions -65.46 -25.70 102.37 

Deposits (other than from credit institutions) 26.41 58.02 -4.81 

Total equity 24.03 68.69 -236.51 

Sources of funding for CB(1) contract significantly, with greater dependence of 
the credit supply on non-resident deposits. CB(1) accumulate less liquidity buffers 
related to 2008 and keep applying restrictive credit policy. During 2008-2012 the CB(1) 
increase the short-term and medium-term liquidity. The most liquid assets, including 
cash and cash balances in the BNB, increased by 22%, investments in available-for-
sale securities by 58 % and part of the securities held to maturity are transformed 
into available-for-sale financial assets. At the same time, loans to the private sector 
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decreased by 2.57%. CB compensate the loss of profits from low credit activity (low 
supply of new loans) with an increase in investments acquired for short-term profit 
from their sale. Securities held for trading increased by 59 % over the period. As a 
result, CB(1) accumulate liquidity buffers and maintain a satisfactory level of profits. 
When dealing with clients, only funding to clients with debt instruments rose from 0 
in 2008 to 15,730 thousand in 2012. 

Investments in securities intended to maintain liquidity buffers are primarily 
financed by deposits from non-credit institutions (NFE and households) and by capital 
increase. The capital borrowed from credit institutions was significantly decreased in 
2012 – by 65% compared to 2008. The main source of deposits from credit institutions 
in the period up to 2008 was the capital of parent banks. In subsequent years, despite 
the faltering capital inflow from the parent banks CB(1) managed to attract even 
greater volume of cash resources from the domestic market. As the structure of assets 
reveals, the acquired deposits do not reach the real sector (lending remains low), 
but are redirected towards investments providing short-term profit and liquidity or 
take the form of highly liquid (cash) reserves. 

Under economic crisis and high confidence in the banking system (deposits 
increased by ¼ of the period up to 2012), maintaining high liquidity buffers shows that 
CB(1) act very cautiously. The reasons could be found in the CB’s asset structure. It is 
noteworthy that in 2008 82% of the assets of CB(1) represent loans to the private 
sector (Table 2). Extremely high proportion of the loans in CB’s balance sheets makes 
their future financial stability highly sensitive to the loan portfolio quality. 

Table 2 

Share of loans of the total assets of the banking                                                         
system by bank groups (%) 

Bank groups 2008 2009 

CB(1) 81.73 77.55 

CB(2) 77.18 72.97 

CB(3) 84.38 39.60 

CB conceded to become highly vulnerable to loan repayment, which led to 
tightened credit standards for obtaining new loans. By 2012 CB(1) reduced the 
share of loans to 77%, resulting in an increase in financial assets and a decrease 
in the absolute amount of the loans. Reduction of the share and the amount of 
bank loans and the obvious intention of hoarding liquidity in the banking sector give 
grounds to specify that CB(1) limit credit supply during that period. 

The tendency of increasing liquid assets is also observed in the asset 
management of the banks from the other two groups. CB(2) maintain higher 
liquidity compared to the five banks with largest asset size by increasing cash and 
cash balances at the BNB by 55% and investments in securities available-for sale with 
324%. Credit growth in the economy, though weak in 2008-2012, is entirely due to 
higher loan supply by CB(2). Compared to CB(1), the decrease in deposits of other 
credit institutions in CB(2) balance sheet is significantly lower. Credit growth of 30% 
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compared to 2008 and the investments in securities are financed primarily with a 
significant increase in equity and funds attracted from non-credit institutions. CB(2) and 
CB(3) increase loans to private sector during the 5-year period, but again it is observed 
a tendency to shrink the share of loans of total assets. Under the current structure of 
liabilities (the ratio of loans to deposits is nearly one) and yet high share of loans we 
can expect subsequent contraction of the level of credit in the short term.

15
 To 

stimulate the supply for more and higher volume of bank loans an injection of 
additional liquidity in the banking system (not increasing in bank liquidity indicators) 
is needed. Only by releasing liquidity by the BNB, microeconomic policy could achieve 
an immediate effect on money supply and credit supply. In this sense, the BNB passive 
behavior (of non-intervention) additionally contributes to low credit growth and the 
subsequent negative macroeconomic effects, such as low investment activity, low loan 
demand, mistrust and weak inter-bank funding. 

Figure 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Barely functioning of the inter-bank lending market, incuding the denial of 
intervention by the BNB at credit market, determines the growing importance of 
deposits of non-credit institutions in the CB’ sources of funding since 2008. 
Household savings traditionally have significant contribution in the liability side of 
bank balance sheets (over 70%). In terms of sustainable economic growth (2002-
2007) the attraction of new deposits was positively correlated with the steeply 
increasing bank credit supply. During the ongoing recession and uncertainty in the 
economy household savings in the banking system keep showing an increase, but 
a different role for the deposits has been assigned. Although after 2009 deposits 
again began to increase at accelerated rates, credit growth strongly declined from 
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 Minasian (2010b) indicates that the practice has determined that "tolerable level of credit risk 

assumed loans to non-financial sector to engage around 55% of the assets of the banking system".  



Икономическа мисъл ● 5/2013 ● Economic Thought 

 78 

64.5% in 2008 to an average of 2.44% for the period 2009-2012 (Figure 3). In 
2011, with the highest growth in deposits during the economic crisis, 13% of 
households and 13% for NFE, the supply of credit remains almost unchanged. 
Over the past three years, loans to households have negative growth. 

The negative credit growth rate shows that the capital borrowed from 
households and NFE is not sufficient to reach the pre-crisis level of lending. The 
growth of deposits in 2008-2009 is to a greater extent a function of restructuring 
liabilities in the CB’s balance sheets as a result of the withdrawal of non-resident 
capital and reveals strong precautionary motive. As a result, banks’ total assets 
increased slightly, and the supply of credit does not correlate with the high growth in 
deposits. In the coming years the role of savings in the banking system increases, 
despite the gradual decline of interest rates (the demand for capital from the financial 
sector decreases). 

Decisions related to the attraction of saving deposits from non-financial sector 
and financing loans with deposits are an element of the CB credit policy and have a 
direct effect on the level of bank credit supply, while the impact on credit demand is 
indirect through the changes in interest rates and loan terms. Liquidity buffers indicate 
a lack of confidence and high precautious behavoir of CB. Due to the high dependence 
of the loans to the level of deposits, reducing the growth of deposits (with the exception 
of growth in household deposits by 6% in 2009), imposes a decrease in bank lending 
activity in the coming years (2009-2011). Interest rates continue to decline, but the 
bank credit policy remains strongly restrictive. Restructuring of the bank balance sheets 
shows clearly a policy of credit rationing. Limiting access to the credit market put 
pressure on new investments and contributes to deepen the inter-company debt in 
medium term. Taking into consideration the negative effects of limited access to credit, 
a positive assessment cannot not be given to a policy of liquidity risk management, 
which increases banks’ liquid assets but restricts the flows of capital to the private 
sector. By withdrawal from the credit market CB do not perform their fundamental role 
of distribution and redistribution of money capital in the economy. CB do accumulate 
excess cash from the public (10-12% growth in new deposits in the banking system 
in recent years), but fail in their main function of credit intermediation (credit shows 
negligible growth). Meanwhile, CB make efforts to maintain an acceptable level of 
profitability, often by shifting a part of the cost of non-performing loans to the regular 
payers (through a unilateral change in the contracted interest rates). For these and 
other reasons arising from the behavior of bank managers, some authors indicate that 
CB leave "the impression that the "highest levels" of credit institutions are far from 
certain "elementary truths" related to the economic role of credit institutions".

16
 

Contraction of credit activity 
 

Transfer of the negative effects of the reduced liquidity in the financial markets to 
the real economy is manifested by means of contraction of bank lending, as CB strive 
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 Vachkov, 2012, p. 17-39. 
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to maintain confidence and financial stability. The volume of loans to households and 
NFE remain almost at the same level, loan increase is insignificant and insufficient to 
generate economic growth (Figure 3). In general, higher loan supply under low loan 
demand lowers the interest rates. Although the interest rates over the last three years 
decreased, the bank credit policy hardly can be described as a loose policy. 
Determining the impact of the factors of supply and demand side on credit level 
faces some difficulties due to their derivative nature. There are objective reasons 
that low lending activity is driven by the supply side, and is not only due to low 
demand. Empirical evidence that CB limit the access to credit market and reduce the 
supply of credit in the period 2008-2011 can be found at least in three directions: (1) 
the dynamics of short-term loans, (2) the quality of the CB loan portfolios, and (3) the 
interest rate dynamics on deposits with short maturities. 

 

Dynamics of short-term loans 
 

It can be assumed that the effect of liquidity shortages will occur most 
quickly in the dynamics of short-term credit for NFE and households. Sudden 
decrease in liquidity as a result of external shocks to the banking system (such as 
withdrawing non-resident capital, lack of confidence) will limit banks ability to offer 
loans in short term. It can be expected that further increase in market uncertainty 
and liquidity risk, will proceed to low supply of bank credit in long run. 

In the recent years indicators for lowering the bank credit supply can be found In 
bank lending dynamics to the private sector. Given the weak consumer demand and 
increasing inter-company debt it can be assumed that NFE will strive to overcome 
liquidity shortages by increasing the demand for funds in short term. From mid-2007 
until the end of 2009 there was a sustainable contraction in short-term bank loans. The 
growth rate of bank loans shows a clear downward trend for NFE and households with 
higher sensitivity of consumer credit to the changes in economic conditions (Figure 4). 

Figure 4 
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The reason for quicker response of households to changes in the macro-
economic dynamics should be searched at households’ shifting expectations for the 
future economic development from positive to negative. As an additional factor may be 
pointed out the accumulated household debt during the years of credit expansion 
(considering the hight growth of consumer credit), but greater importance should be 
attributed to the growing economic uncertainty in that period. The annual change in the 
short-term credit for NFE compared to the change in consumer loans shows a slight 
time lag, but the attention should be focused on the sharp drop of the short-term 
financing for NFE at the end of 2007. During this period, the economic crisis was still in 
its early stages and there were no objective conditions for reducing the demand for 
bank loans from the NFE. Those anticipatory response of the CB is rather a preventive 
reaction to the growing uncertainty in the international financial markets. Given that the 
market share of affiliated banks in Bulgaria during this period (2007-2008 ) reaches 
80%

17
 and the ability to use low-interest financing from parent banks decline, it is not 

surprising that bank credit supply contracts sharply by the end of 2007. During the  
forthcoming years high cautiousness of the CB was supported by deterioration of the 
bank credit portfolios and the growing share of loans classified as non-performing and 
loss (Figure 9). As a result, short-term credits for NFE show consistent negative annual 
growth by the end of 2009, and the growth in 2010 could not maintain sustainable 
levels. 

Figure 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monthly dynamics of the short-term loans show an increase in bank loans in the 
first half of each year followed by a decrease in the end of the year (Figure 5). The 
observed loan cycles are more likely to express an uneven supply of credit (due to 
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liquidity problems) than non-linear demand for loans. Since the end of 2011, offering of 
short-term loans for NFE compared to the consumer loans showed slow growth, which 
may be explained with slow recovering of NFE. 

A brief look at the dynamics of long-term loans also specified a slow dynamics in 
credit supply in the long run. Long-term loans decreased by the end of 2008, and since 
2009 remained at the same level. There was no difference in lending to households, 
including housing loans. Although housing loans and long-term loans for NFE (it can 
be assumed that the majority of them are investment loans) are secured by assets of 
even greater value than the loan CB remain cautious. 

Considering the evidence of CB’s insufficient liquidity to provide loans and 
limited external funding sources there could be identified two factors whose 
influence on the CB’ willingness to finance long-term investments in crisis is 
intensifying. The first one is the dominating small maturity of short-term borrowed 
capital since 2008. It is known that CB balance their exposures between short-
term funds in the form of deposits and the significantly greater maturity of long-
term loans. Deposits with maturity up to 3 months traditionally take a large share 
in the CB balance sheets – over 50% up to 2008 and 46% in 2009. The second 
factor is the increase in the share of deposits in bank liabilities compared to the 
pre-crisis period. While the capital of the parent bank is aimed at generating 
higher profits by offering bank loans, financing loans with deposits requires 
different treatment of attracted funds. 

It is noteworthy that the decline in loan growth began in late 2007 and early 
2008, when GDP growth was 6%, consumer demand raised with 4.9% and 
investments in fixed capital reached 20.4% in 2008.

18
 The high values of these 

macroeconomic indicators leave no doubt for lower loan demand in that period. On the 
one hand, it can be assumed that the reduction in credit growth results from a 
restrictive policy of BNB as in mid-2007

19
 the central bank increased significantly the 

rate of minimum required reserves of CB from 8% to 12%. Considering the low credit 
supply as a positive effect of the monetary policy could be argued. Evidences from the 
last decade clearly show that the effects of the BNB policy do not affect CB’s credit 
policies at all. Restrictive bank credit policy in early 2008 implies that CB doubted of 
future liquidity shortages and/or deterioration of loan portfolios a year before the 
economic crisis in the country to deploy to a full extend. 

Considering low lending activity, evidences of credit rationing could be found in 
the dynamics of average size of a bank loan and the number of provided bank loans. 
Credit rationing occurs in cases "when lenders determine the interest rate and still 
provide less than asked credit".

20
 It can be summarized that credit rationing refers to 

two types of restrictions applied by CB: First, within a group of borrowers with identical 
features, only some of them receive credit, or second, there is a group of loan 
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applicants, which for a given amount of bank credit does not receive bank loan at any 
interest rate

21
. As a consequence, access to credit market is limited, and CB provide 

fewer loans and/or offer credit in a smaller amount than wanted. 
CB respond to the increased uncertainty in the period 2008-2012 resulted in 

shrinking the volume of provided loans and restricting access to credit to the 
private sector. During that period the average size of a loan and the number of 
loans for NFE and households changed.

22
 CB increased the average size of a loan for 

NFE, while the number of loans remains almost not changed after a slight decline in 
2009 (Figure 6). CB prefer to restrict credit market access by funding fewer investment 
projects of higher value. Restrictive credit policy is more pronounced in household 
loans (Figure 7). Simultaneously with the increase in the average loan size per 
household the number of provided loans reduces. At the end of 2008, the size of a 
household loan amounted to an average of 6,000 Levs, and at the end of 2011 it 
rose to nearly 8,000 Levs. At the same time the average number of household loans 
decreased from nearly 2,890 to 2,530 thousands. 

Figure 6 Figure 7 

 

 

In the first quarter of 2012 compared to 2008, the number of loans to 
households decreased by 13% and the average size of a loan by 23.8%. (Figure 
8). Loans to NFE shows less fluctuations. Financing of investment projects as a 
share decreased by 12.3%, and kept almost the same number of projects in 
2008-2012. 
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Figure 8 
 

Quality of bank loan portfolios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perhaps the strongest argument in favor of the reduction of bank loan supply is 
the sharply deteriorating quality of loan performance in CB’s credit portfolios. The ability 
of the private sector to repay its obligations to CB worsened almost 5 times in the last 
four years (Figure 9). By 2008, the share of bad and non-performing loans do not 
exceed 5%, and reach the extremely high 25.6% in mid-2012.

23
 

Figure 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
23

 BNB, www.bnb.bg 



Икономическа мисъл ● 5/2013 ● Economic Thought 

 84 

The biggest contribution to higher credit losses from bad loans have loans 
to NFE, followed by housing loans. In 2012, bad loans to NFE reached over 16% 
of total bank loans and over 71% of bad loans, while non-performing household 
loans, including losses do not exceed 5% and 23% respectively. Significantly 
higher proportion of NFE bad loans contributes to reducing the level of credit in 
the period after 2008. 

Considering indicated significant potential loss of bank capital and the 
expectation of further write-off of bad assets, the reduced willingness of CB to 
lend to private sector (expressed as a function of the quality of bank loan portfolios) 
seems justified. The behavior of CB clearly shows that the restrictive credit policy 
will be changed only after a decrease in the high proportion of bad loans. So far, a 
positive signal for reducing bank loan losses is the decreasing watch loans and 
non-performing loans in 2011 and 2012

24
. It can be expected faster credit growth 

in the medium term only if the volume of high risk exposures follow sustainable 
downward trend. The bad credit performance of the private sector is a factor that 
reduces both the demand and supply of credit, but the impact on the supply side 
undoubtedly has a stronger effect. 

It is noteworthy that bank credit showed negative growth, respectively, the 
supply of credit decreases since 2008 (Figure 4), but signs of deteriorating the 
creditworthiness of private sector occurred in 2009. The short time lag from the 
application of restrictive credit policy to rapid and sustained deterioration in credit 
quality shows, on one hand, that the creditability (profitability) of the economic 
agents is unsustainable due to the impact of external shocks, and secondly, 
some of the problems resulted in the reduction of the company's liquidity started 
in the period before the economic crisis. Last but not least, the poor flexibility of 
the borrowers reveals that CB credit policy during last decade was imprudent and 
taken under the pressure of rising profits. 

Interest rate dynamics on deposits with                                                                        
short-term maturity 

Most clear idea of CB’s demand for short-term funds can be given by the 
dynamics of interest rates on short-term deposits. Higher interest rate level at 
domestic market is an indicator of increased bank demand for short-term funds, 
while lower interest rates on deposits implies a weak demand. In 2008-2009 the 
short-term interest rates on deposits with short-term maturity rose with the fastest 
rate and showed a strong need of attracting  short-term funds in the banking 
system. Since the end of 2008 and in 2009 interest rates on deposits with 
maturity from 1 to 3 months exceeds interest paid on deposits with maturity from 
6 to 12 months (Figure 10). 
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Figure 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2012, again it can be seen an increase in interest rates on deposits of 3 to 

6 months to the level of deposits with higher maturity 6 to 12 months. The high 
demand for cash resources with short-term maturity in 2012 shows that the deficit 
for short-term funds has not been overcome, and the banking system experienced 
insufficient liquidity. CB still face difficulties in raising capital. It is not justified to 
explaine the low credit activity in the economy only with weak loan demand when 
CB reduce intentionally the inter-bank financing, increase investments in available-
for-sale and other highly liquid assets and maintain large amount of excess reserves. 
During the reported period, the rate of gross investments and domestic consumption 
decreased annually and contribute to reduce the aggregate demand in the economy, 
including the demand for credit. 

Conclusion 
In the period 2008-2012 the bank management decisions are dominated by 

striving for confidence. In response to the lowered liquidity in the financial markets 
(as inflows of non-resident capital sharply reversed) and limited sources of external 
funding CB restructure their balance sheets. The risk of liquidity shortages is 
addressed by increasing the assets with high liquidity and decreasing less liquid 
and riskier assets (bank loans). Bank liquidity risk is managed by intentionally 
reducing the bank loans to other credit institutions and increasing the loanable funds 
from domestic market (primarily from NFE and household deposits). 

By restructuring their balance sheets, the CB as financial intermediaries transfer 
both positive and negative effects from the changes in financial markets to the private 
sector. Reduction of the level and share of bank loans results in limited sources of 
external financing for NFE and put pressure on their economic performance, liquidity 
and investment activity. Adverse effect of hoarding liquidity (measured as a high rate of 
liquidity coefficients) is constrained access to credit and reduced lending to private 
sector. 
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Along with the poor quality of credit portfolios, another important determinant for 
contraction of credit supply is the high share of loans in the asset side of the CB’s 
balance sheets. The loan share of total bank assets shows steady decrease in the 
recent years, and by 2012, its values rated for CB(1) 78% and CB(2) 73%. Although 
the reduction for 2008-2012 is significantly above 4% (Table 2), the loan share still 
indicates a high percentage rate. Given the current level of liquidity in the banking 
system and the limited sources of funding for CB (the BNB is restricted to act as a 
lender of last resort), a significant increase in bank credit supply in short run can not be 
expected. The objective assumptions are in favor of further contraction of the loan 
share in the bank balances and credit rationing. To increase lending, banking sector 
needs a new injection of additional liquidity by the central regulattor. In the situation of 
inefficient functioning of the credit markets, low credit activity and apparently restricted 
access to credit market, the silent response of the BNB remains unclear. Since the 
beginning of the economic crisis the BNB does not take any direct and effective 
intervention, but “shows passivity in regulating bank liquidity".

25
 Moreover, CB benefit 

from the BNB passive behavior and have adopted a waiting position for better 
economic conditions and improved market confidence. Bank credit activity is 
improperly considered only a consequence of the economic activity, and not as a 
source of economic growth. As repeatedly stated in economic studies, the BNB has the 
necessary tools to intervene in credit markets under the currency board

26
 conditions. 

BNB should accept the reasonable sharp criticism for non-intervening on the credit 
markets during this critical period for the private sector, 2008-2012. In order to facilitate 
the provision of loanable capital to the private sector and to stimulate the investment 
activity, the BNB is strongly required to revise its policy of non-interference. Moreover, 
whether the weak credit activity in the economy is driven by the demand or supply side, 
the BNB intervention to stimulate credit growth is equally imperative. 

Not surprisingly, the credit market continues to function inefficiently due to the 
withdrawal of the main agents in it – the banks and the central regulator. CB 
accumulate liquidity buffers and annually increase the rates of liquidity coefficients, 
but the increase in liquid assets does not contribute to an increase in bank willingness 
to supply loans. In the early stages of the financial and economic crisis in response to 
the liquidity shock in the international financial markets credit institutions worldwide first 
sought a short-term solution in balance sheet management. Soon the central banks 
adopted a reasonable monetary policy to ease credit institutions to overcome the 
liquidity shortages and to reduce the uncertainty.

27
 The application of traditional 

instruments of monetary policy and quantitative easing repeatedly smooth down the 
financial markets, but do not contribute to credit growth. The experience gained from 
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the those central banks’ interventions allows, on the next stage, to be considered more 
flexible and unpopular policies in 2009.

28
 On the contrary, BNB has not applied all 

possible policy instruments to alleviate CB to overcome the liquidity shock from 
withdrawal of non-resident bank capital and the restricted access to international 
financial markets. Raising funds from the domestic market and increasing the 
interest rates on deposits (2008-2009) was met with implicit consent. During these 
and subsequent years low credit activity in the economy is not addressed by 
additional measures to expand money supply. 

On the other hand, hoarding liquidity by CB should be considered a negative 
assessment of the risks and threats resulted from the influence of domestic factors – 
such as delayed (institutional) reforms, inconsistent economic policies, frequently 
changing requirements and standarts for businesses, economic uncertainty and a 
lack of confidence. CB’s precautionary behavior should attract the attention, on the 
one hand, of the BNB, since the credit markets operate inefficiently and, on the 
other hand, of the government due to the obvious need for short-term institutional 
reforms and recovering the confidence among the economic agents. 

The significance of recovering the confidence is underlined by the withdrawal 
of non-resident capital (a major part of the deposits of banking institutions in CB 
balance sheets). Regardless of the seemingly positive macroeconomic (fiscal) 
indicators of national economy, attracting capital inflows will be a continuous process 
directly related to the efforts of macroeconomic management to overcome the internal 
obstacles to economic growth. Expectation that the flows of foreign capital will increase 
automatically to pre-crisis levels, solely as a result of the recovery of the European 
economy is unrealistic. The problem with the deficit of confidence and attraction of 
foreign capital will continue with the same severity after recovering the world economy 
unless related short-term policy is not adopted. 

Government policy also contributes significantly to the lack of confidence and 
the pessimistic expectations of economic agents. In 2008-2012 the government failed 
to find effective solutions to support the economic growth and to solve the 
deepening socio-economic problems within the limits imposed by strict budgetary 
policy. Commonly referred to as positive the tightened fiscal discipline came in 
strong contradiction with the evident delay of the necessary structural reforms, 
overdue payments to the private sector and reduced incomes of economic agents. 
A transparent and effective functioning administrative environment is a key factor 
for economic growth and foreign investment attraction and requires an additional 
budget expenditure. Bulgaria has domestic reserves for increasing capital flows in 
the economy, at least in terms of additional reduction of the CB’s minimum reserve 
requirement held at the BNB and changes in tax policy.

29
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While in most EU countries, the level of public debt severely limits the 
deployment of fiscal policy in Bulgaria fiscal discipline is a function of the currency 
board. The calls for higher government spending meet the sharp criticism of the 
supporters of conservative fiscal policy. In 2012, the government resisted the strong 
public pressure to increase spending, but a number of issues remain unsolved, 
including the institutional and structural reforms, for which economic growth slows 
down. Most common argument in favor of the tight budget discipline is the provision of 
long-term financial stability, but the imposed restrictions can be seen as a weak 
willingness of the politicians to take responsibility to carry out substantial reforms with 
long-term effects. The refusal to change the current governance model and to make 
the necessary reforms shows the government mistrust that the additionally injected 
capital will be used efficiently and productively in the economy. 

* 

In 2008-2012 period CB responded to the liquidity shortage in the  financial 
markets by increasing liquid assets and decreasing assets with higher risk. The 
increased liquidity in the banking system does not directly contribute to an increase in 
bank credit supply. There is no reason to assume that the low level of credit to private 
sector arises only from weak demand for credit. Given the current analysis of the bank 
credit activity, arguments are found that the CB restrict the supply of credit in order to 
strengthen their liquidity positions and reduce the liquidity risk in short term. Lowering 
interest rates on deposits in 2008-2010, the higher demand for capital with short terms 
(3 months) and the high share of bad and non-performing loans in this period are 
factors that affect exclusively the supply side. With the BNB withdrawal from the credit 
market, external funding of the private sector is minimized, and the economic growth 
lacks its investment grounds. Given the negative effects of the liquidity shock in 2008 
and the obvious precautionary hoarding of funds in the banking sector, the BNB acts 
passively. Passivity of the BNB can not be assessed positively in terms of the current 
economic crisis and ongoing recession. The release of additional liquidity by the BNB 
in the banking system is crucial to stimulate lending and restore confidence. 
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БАНКОВА ПРАКТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА КРЕДИТИТЕ 

Разгледани са основни характеристики на сегашната икономическа и 
финансова среда, в която функционира банковата система в Европа и в 
България, както и главните проблеми, свързани с кредитния риск, пред 
които са изправени банките. Посочени са причините, пораждащи тези 
проблеми. Направен е общ преглед на международното споразумение 
Базел и са откроени най-важните принципи и цели, които се преследват с 
приетите капиталови стандарти. Формулирани са необходимите мерки за 
намаляване на кредитния риск и осигуряване на банкова стабилност.

1 

JEL: F53; G21 

Днес стабилността на банковата система понася остра критика и съм-
нения в световен мащаб. През 2007 г. светът е разтърсен от бързото на-
растване на проблемите във финансовия сектор, предизвикани до голяма 
степен от срива на ипотечния пазар в САЩ. Оттогава несигурността и неясно-
тата по отношение на оценката на финансовите позиции на финансовите 
институции са довели до силно намаляване на доверието в тях. Тази ситуа-
ция води до сериозни затруднения за голяма част от финансовите институции 
през 2008 и 2009 г. и оказва силен натиск върху стабилността на междуна-
родната финансова система. Много правителства през посочените години 
предоставят значителен финансов капитал за подпомагане на финансовите 
институции с надеждата да предотвратят по-нататъшен срив на финансовата 
система. Техните действия са основани на натрупаните до момента знания, 
че адекватното функциониране на тази система е от голямо значение за раз-
витието на икономиките. Настъпилата след 2007 г. финансова криза показва, 
че проблемите в системата могат да окажат огромно влияние върху икономи-
ческия просперитет на държавите. 

Кредитирането е процес, който поражда най-голям риск в банковата 
система и ангажира значителна част от нейните капиталови средства за 
покриване на този риск в сравнение с останалите, произтичащи от банковата 
дейност. Определянето на необходимия капитал за покриване на кредитния 
риск обуславя предмета на това изследване, а именно съвременния набор 
от регулаторни действия и мерки, които банките прилагат, за да постигнат 
капиталова стабилност при предоставяне на кредити. 

Целта на изследването е да се посочат основните регулаторни изисква-
ния в европейската и в българската банкова практика, които осигуряват ста-
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билността на банковата система, и да се оцени тяхното прилагане. Пости-
гането на целта се основава на поставяне на следните задачи: да се раз-
гледат сегашните условия, в които функционира банковият сектор; да се по-
сочат основните проблеми, свързани с кредитирането, пред които са изпра-
вени банките; да се изяснят причините, пораждащи тези проблеми, и да се 
формулират необходимите мерки, които да допринесат за намаляване на 
кредитния риск и осигуряване на банкова стабилност. 

Основни проблеми, пред които са изправени банките                           
в процеса на кредитиране 

През лятото на 2007 г. в резултат от спекулативния икономически рас-
теж в САЩ и световната практика за спекулации в областта на кредитирането 
настъпва ипотечна криза. Според Доклад относно управление на икономи-
ката в световен мащаб на Комисията по икономически и парични въпроси 
към Европейския парламент господстващите валутни договорености са 
довели до съществено натрупване на валутни резерви, особено що се отнася 
до щатския долар, в някои страни с излишък. Това е повишило предлагането 
на капитал в страни с дефицит и е оказало низходящ натиск върху лихвените 
проценти, допринасяйки за стимулирането на балона с цените на активите, 
което е изиграло централна роля в последната финансова криза.

2
 Тя от своя 

страна се разраства с бързи темпове до световна, предизвиквайки загуби и 
фалити първоначално във финансовия сектор, а от края на 2008 г. и в реал-
ната икономика. В Доклад на Камарата на представителите в Парламента 
на Нидерландия е посочено, че по-дълбоките причини за кризата във финан-
совата система се намират в международната макроикономическа среда: 
търговия, валутна политика, глобализация и либерализация на финансовите 
пазари. С помощта на технически и научни иновации през последните някол-
ко години финансовите институции са се ориентирали към издаване на пове-
че кредити, с което са породили по-голям кредитен риск на капиталовите 
пазари. В резултат от това потребителите и фирмите са започнали да заемат 
все повече пари, като по този начин са попаднали в по-голям дълг.

3
  

Като процес самото предоставяне на капитал не предизвиква влоша-
ване на финансовата и/или икономическата среда. Отрицателният ефект от 
повишеното предлагане на капитал е резултат от действия и бездействия, 
водещи до неточни оценки и решения в процеса на кредитиране. Неспаз-
ването на стандартите за благоразумно кредитиране и стремежът към бързо 
завладяване на пазарен дял от финансовите институции поражда бум в рис-
ковото кредитиране, което от своя страна довежда до отрицателни финансо-
ви и икономически резултати.  

                                                 
2
 Комисия по икономически и парични въпроси. Доклад относно управление на икономиката…, 

2011, с. 4.  
3
 Tweede Kamer der Staten-Generaal…, 2010, p. 5. 
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По данни на Световната банка през годините след началото на кризата 
вътрешният кредит, предоставен от банковия сектор

4
 като процент от БВП за 

дадена страна, има ясно изразена възходяща тенденция. На фиг. 1 е показа-
на тази тенденция за някои произволно избрани държави-членки на Европей-
ския съюз. За периода 2003-2011 г. силно се откроява поведението на Испа-
ния по отношение на разглеждания показател, където през 2010 г. е достиг-
ната максималната му стойност - 234.44%.  

Фигура 1 
 

Вътрешен кредит, предоставен от банковия сектор, като % от БВП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Източник. Световна банка, 2012. 
 

Успоредно с нарастващата тенденция на вътрешния кредит, предоста-
вен от банковия сектор (като % от БВП), се увеличават и икономическите 
проблеми, свързани с държавния дълг

5
 на отделните страни. С цел постигане 

на финансова стабилност голяма част от европейските държави се обръщат 
за помощ към Международния валутен фонд и Европейския съюз. Това обаче 
не води до необходимите положителни резултати в макроикономическите 
показатели за отделните страни. Влошаването на фискалната стабилност 
най-силно се откроява в Гърция, където през 2011 г. размерът на държавния 
дълг достига 170.6% от БВП (фиг. 2). Към юли 2010 г. банки от Гърция, Ирлан-
дия, Португалия и Испания получават международна помощ в общ размер от 

                                                 
4
 Вътрешният кредит, предоставен от банковия сектор, включва всички кредити към различни 

сектори като брутни суми с изключение на кредитите за централното държавно управление, 
които са нето. Банковият сектор включва финансови органи и депозитни банки, както и други 
банкови институции (например кредитно-спестовни), когато има налични данни.  
5
 Държавният дълг се определя като сумата, която правителството на дадена страна дължи на 

местни и чуждестранни кредитори, и обикновено се представя като процент от БВП на страната. 
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378 млрд. EUR от Европейската централна банка (ЕЦБ). Към април 2011 г. 
отново са отпуснати заеми към тези страни на обща стойност от 350 млрд. 
EUR. До третото тримесечие на 2011 г. е използван капитал на обща стойност 
от 2800 млрд. EUR от националните правителства в целия ЕС за стабилизи-
ране и подпомагане на финансовите институции. За да се запази финансо-
вата стабилност и устойчивото функциониране на икономиката, се налага 
правителствата да се намесят с масивни и безпрецедентни спасителни паке-
ти. В целия ЕС общо 94 финансови институции са получили някаква форма 
на държавна помощ. 

Фигура 2 
Държавен дълг като % от БВП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Източник. Световна банка, 2012. 
 

Въпреки международната помощ от ЕЦБ и МВФ, с която са подпо-
могнати множество финансови институции в Европа, несигурността относно 
качеството на банковите активи, особено на тези от жилищния сектор, остава 
твърде висока. Бумът в кредитирането през годините непосредствено преди 
2008 г. поражда все по-голямо дългово бреме както за заемателите, така и за 
банките като техни кредитори. Делът на необслужваните банкови кредити 
през последните години остава висок (вж. фиг. 3) и буди съмнение върху спо-
собността на банките да възобновят кредитирането и по този начин да 
подновят съвкупното търсене и инвестициите в икономиките. Според прибли-
зителни оценки на МВФ

6
 през периода между 2007 и 2010 г. европейските 

банки са понесли загуби в размер на около 1 трилиона EUR, или около 8% от 

                                                 
6
 European Commission. Executive summary of the impact assessment..., 2011, р. 1. 
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БВП на ЕС. Нарастването на необслужваните кредити се превръща в спи-
рачка за икономическия растеж. Те съществено понижават кредитната 
експанзия, като по този начин заглушават дейности, надхвърлящи потенциа-
ла на кредитополучателите, и пречат за преразпределение на активите към 
по-продуктивни цели. Високите нива на необслужвани кредити и разходи за 
обезценка носят риск за финансовата стабилност, тъй като влошават печал-
бата на банките чрез нарастване на размера на заделените провизии и уве-
личават окончателните загуби, които от своя страна отслабват капиталовата 
им база. Това може да доведе до неплатежоспособност или неликвидност за 
банките. 

 

Фигура 3 
 

Необслужвани банкови заеми към общата сума на брутните кредити 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Източник. Световна банка, 2012. 
 

Високата несигурност относно реалната капитализация на банките се 
отразява в по-голяма рискова премия за тяхното финансиране и ограничава 
достъпа им до свежи външни финансови средства. В условията на глобални 
финансови проблеми международните капиталови пазари силно свиват дей-
ността си по кредитиране на финансови институции поради оттегляне на 
доверието в тях. Така банките все повече разчитат на средствата на дома-
кинствата като източник на капитал. Финансирането от депозитите на мест-
ното население и фирми замества капиталовия ресурс, който обичайно се 
привлича от външни източници – най-често банките-майки и външните паза-
ри, и по този начин увеличава стремежа на банките към набиране на парични 
средства от местния пазар. От една страна, нарастването на дела на депо-
зитите на граждани и домакинства в структурата на общите привлечени 
средства повишава разходите за лихви по тези депозити за банките. От друга 
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страна, увеличаването на необслужваните кредитни експозиции и свиването 
на обема от новоразрешени кредити води до понижаване на прихода от 
лихви по кредити. Така комбинацията от висок разход за лихви по депозити с 
нисък приход от лихви по кредити намалява нетния лихвен доход на банките. 
Това тласка към понижаване на лихвените нива по депозити и провокира още 
по-голямо недоверие в банковите институции. 

Съществуването на необслужвани кредити означава, че част от креди-
тополучателите дължат повече, отколкото могат да изплатят. Затрудненията 
в погасяването на задълженията понякога са и чисто стратегически – задлъж-
нелите към банките фирми имат малък (понякога изобщо нямат) стимул да 
инвестират средства в нови дейности, тъй като всяка възвръщаемост от да-
дена инвестиция ще бъде предоставена на банката-кредитор с цел погася-
ване на необслужвания кредит. Относно домакинствата е малко вероятно да 
се наблюдава стремеж да се работи по-усилено и продължително, ако допъл-
нителният доход продължава да е недостатъчен, за да се избяга от капана на 
дълговото бреме. Всичко това намалява икономическата активност до не-
ефективно ниски нива. 

Необслужваните кредити са индикатор, който се използва от между-
народните регулаторни органи (МВФ, Световната банка и Банката за между-
народни разплащания) за оценка на силата на банковия сектор във всяка страна. 
Според Доклад относно Базел II и преразглеждането на Директивата за капи-
таловите изисквания на Комисията по икономически и парични въпроси към 
Европейския парламент кризата е насочена към факта, че собственият капитал 
на банките явно е бил недостатъчен по отношение на състоятелността и плате-
жоспособността.

7
 В доклада се посочва също, че една от поуките от нея като 

криза на ликвидността е, че за справяне със стресови ситуации в краткосрочен и 
дългосрочен план е необходима повече ликвидност. Кризата разкрива слабости 
в стандартите според действащата Директива за капиталовите изисквания за 
ограничаване на риска, както и пропуски по отношение на качеството и коли-
чеството на капитал в банковата система. 

Съвременна практика за контрол и регулиране на дейността на 
банковата система – основни принципи и цели 

По своята същност банковият сектор трябва да се регулира и контро-
лира, за да се гарантира стабилност на цялата финансова система. Съвре-
менната нормативната уредба за контрол и регулиране на дейността на 
банковата европейска система се основава на Споразумението за между-
народни стандарти за капиталова адекватност на Базелския комитет за 
банков надзор (БКБН). Неговата цел е постигането на стандарти за подобря-
ване на качеството на банков надзор в световен мащаб. Първото споразу-
мение за капиталова адекватност (Базел I) е прието от БКБН през 1988 г. 

                                                 
7
 Комисия по икономически и парични въпроси. Доклад относно Базел II…, 2010, с. 4. 
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Утвърдените с това споразумение стандарти за капиталова адекватност 
влизат в сила през 1992 г. и впоследствие търпят редица промени и допъл-
нения. През 2004 г. е приет окончателният вариант на второто споразумение 
(Базел II) за капиталова адекватност, с което се подобрява измерването на 
кредитния риск и като изцяло нов елемент се включва оценката на 
операционния риск. Прилагането на стандартите Базел II стартира от на-
чалото на 2007 г. През юли 2009 г. е договорен вариант Базел 2.5, който 
включва повишено измерване на рискове, свързани със секюритизация на 
търговския портфейл. През декември 2010 г. Базелският комитет приема нови 
стандарти (Базел III) по отношение на капиталовите изисквания в банковата 
система, целящи подобряване способността на сектора да понася шокове от 
финансов и икономически стрес чрез формиране на по-големи капиталови 
буфери, които да повишат ефективността при управлението на риска и да 
увеличат банковата прозрачност. Прилагането на новите норми за капита-
лова адекватност трябва да се извърши поетапно през периода от 2013 до 
2019 г.

8
 

Споразумението Базел I е въведено първоначално като финансов стан-
дарт за банките от страните от Г-10,

9
 а впоследствие се възприема и от още 

около 100 държави. Създава се с цел стабилизиране на международната бан-
кова система посредством, първо, засилване на капиталовите позиции на банки-
те и, второ, използване на стандартен регламентиран подход за измерване на 
капиталовата им адекватност като фактор за редуциране на риска от неплатежо-
способност. Споразумението създава предпоставки банките и най-вече между-
народните да участват в конкуренция помежду си при равни условия.  

Въпреки положителните си ефекти върху банковата система споразу-
мението Базел I се отличава с някои ограничения: то е предвидено единст-
вено за банките, които участват активно на международния пазар от Г-10; при 
определяне на достатъчността на собствения капитал се отчитат само кре-
дитният и пазарният риск; до голяма степен изискванията за капиталова адек-
ватност на банките не са съобразени с реалния им рисков профил. 

С помощта на споразумението Базел II се прави опит да се ограничат 
недостатъците при определянето и поддържането на капиталовата адекват-
ност на банките. Минималният критерий за капиталовата адекватност е също 
8%, но нейният реален размер се привежда в съответствие с рисковия 
профил на активите и задбалансовите позиции на банките. В споразумението 
Базел II е предвидено, както и при Базел I, въвеждането на единна методика 
за определяне на капиталовата адекватност на банките, но същественото в 
него е следното: 

                                                 
8
 Basel Committee on Banking Supervision. Progress report on Basel III implementation…, 2012, р. 8. 

9
 Държави от Г-10: Белгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Холандия, Швеция, 

Швейцария, Обединеното кралство и САЩ. Международни организации-официални наблюдатели 
на дейността на Г-10: Банката за международни разплащания (BIS), МВФ и Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие. 

http://www.referati.org/
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 първо, по-всеобхватно, диференцирано и индивидуално отчитане на 
отделните видове риск - кредитен, пазарен и операционен, при определянето 
на общия рисков компонент, наричан сега рисковопретеглени активи

10
 и зад-

балансови позиции;  

 второ, усъвършенстване на банковия надзор по отношение на мето-
дите за оценка на качеството на използваните системи за управление на рис-
ковете и тяхното обезпечаване със собствен капитал; 

 трето, подобряване на начина на установяване на размера на риско-
вопрeтеглените активи и задбалансови позиции, отчитащ характера на кредит-
ния портфейл и кредитополучателите, вкл. и съответна промяна на рисковото 
тегло на отделните видове рискови активи и задбалансови позиции. 

Споразумението Базел II задължава банките да определят по изцяло 
нов начин капиталовата си адекватност, показваща състоянието на собстве-
ния им капитал

11
 – кредитните институции трябва да разполагат по всяко 

време със собствен капитал, съответстващ на общия им рисков профил. 
Капиталовата адекватност се изчислява като процентно съотношение между 
капитала на банката и рисковопретеглените активи.  

Досегашният принцип, заложен в Базел I, принуждава банките да под-
държат определени нива на капитал, с които да покриват рисковете към отдел-
ните групи кредитополучатели, групирани по определени критерии според 
техните рискови тегла. Този подход не отчита спецификата на отделните кре-
дитополучатели, което води до изкривяване на оценката за риска. Подходът 
при Базел II има претенциите да е по-гъвкав, отколкото при Базел I, защото 
предвижда въвеждането на рисково тегло съобразно оценката на всеки 
отделен контрагент. 

Таблица 1 
 

Основни разлики между споразуменията Базел I и Базел II 
 

Споразумение Базел I Споразумение Базел II 

Фокусиране върху една-единствена 
мярка за риск 

Акцентиране върху усъвършенствани вътрешни банкови 
методологии, надзорен преглед и пазарна дисциплина 

Един размер за всички Гъвкавост, избор от различни подходи и стимули за по-
добро управление на риска 

Основна структура, невлияеща се 
от отделни рискови фактори 

По-голяма чувствителност при измерване на риска 

 

Източник: Secretariat of the Basel Committee on Banking Supervision. The New 
Basel Capital Accord: an explanatory note, BIS, January 2001. 

                                                 
10

 Рисковопретеглен актив е банков актив или задбалансова експозиция, чиято стойност е кори-

гирана с риска, определен по предварително избран подход за оценка. 
11 

Собственият капитал (капиталовата база) е показател за собствените средства на банката и се 

образува от сбора на капитала от първи ред (първичен капитал) и капитала от втори ред (допъл-
нителен капитал), намален с нормативно определените в чл. 6 на Наредба №8 на БНБ намале-
ния при определяне на размера на собствения капитал. 
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Действащото в момента споразумението Базел ІІ е структурирано в три 
раздела, наречени стълбове (фиг. 4), които се намират в пряка връзка по-
между си и допринасят за сигурността и стабилността на финансовата 
система. Тази структура позволява използване на широк спектър от подходи 
на различни по сложност методологии за измерване на кредитния и опера-
ционен риск при определяне на необходимите нива на капитал на кредитните 
институции. Главните нововъведени променливи в Базел II са кредитните 
рейтинги и изчисляването на вероятността от необслужване на кредитните 
задължения. Така по-голямата гъвкавост на споразумението налага капита-
ловите изисквания на банките да се приведат в съответствие със същест-
вуващите рискове, което ще позволи на банките да управляват своя бизнес 
по-ефективно. 

Фигура 4 
 

Основна структура на споразумението Базел II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Първи стълб на Базел ІІ – минимални капиталови изисквания 
 

Първи стълб дефинира минималните капиталови изисквания, обхващащи 
най-важните рискове, на които е изложена банковата дейност. При конструиране 
на капиталовата рамка е взета под внимание текущата среда, в която банките 
оперират. Съотношението на капитала на банката към рисковопретеглените 
активи зависи от три основни за банката форми на риск: кредитен, пазарен и 
операционен (1). Включването на операционен риск в калкулацията на капитало-
вото отношение е нов момент в споразумението Базел II. 

 

(1)  
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БАЗЕЛ II 

Минимални 

капиталови 
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Общ собствен капитал Капиталова 
адекватност  
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Сумата на активите, пре-
теглени по степен на па-
зарен риск 

 

 

 

  
+ 

Сумата на активите, пре-
теглени по степен на опе-
рационен риск 

 

 

 

  
. 100 

  
= 

Сумата на активите, пре-
теглени по степен на 
кредитен риск 
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Банките установяват отношение на обща капиталова адекватност като 
процентно съотношение между стойността на собствения (регулаторен) капи-
тал и сумата от стойността на капиталовите изисквания, изчислени поотдел-
но за кредитен, пазарен и операционен риск. Изчислени поотделно, капи-
таловите изисквания са равни на сумата на активите, претеглени по степен за 
всеки един от тези рискове, определени по предварително избран подход за 
оценка на риска. Съгласно (1) минималният размер на собствения капитал, 
който трябва да притежава всяка банка, съблюдаваща регулаторните изиск-
вания от Базел II, трябва да е не по-малък от 8% от стойността на рисково-
претеглените активи, определени общо за кредитен, пазарен и операционен 
риск. 

По отношение оценката на кредитния риск, който е основен за всяка 
кредитна институция, се въвеждат два подхода, които са по-чувствителни към 
индивидуалните особености на конкретната кредитна експозиция. Първият 
подход е стандартизиран, а вторият – вътрешнорейтингов. Последният пред-
лага две свои разновидности: базов и усъвършенстван подход (фиг. 5). 

 

Фигура 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Според международното споразумение Базел II на банките е позволено 

да избират кой от двата основни подхода ще прилагат при изчисляване на 
своите нива на капитал по отношение на кредитния риск.

12
 Едната алтерна-

тива - стандартизираният подход, концептуално е сходна с представената в 
Базел I, като основната разлика тук е наличието на по-висока чувствителност 
към риска. Прилагането на по-широка диференциация на рискови тегла и по-
голямото признаване на техники за редуциране на кредитния риск

13
 добли-

жава определянето на минималните капиталови изисквания до ключови еле-
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 Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of Capital Measurement…, 

2006, & 50. 
13

 Техниките за редуциране на кредитния риск са свързани с неговото намаляване чрез използ-

ване на обезпечения, кредитни деривати или гаранции. 

 
Подходи за изчисляване на кредитния риск според Базел II 

Стандартизиран подход Вътрешнорейтингов подход 

Базов Усъвършенстван 
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менти на кредитния риск в банките. По този начин се достига до стойност на 
капиталова адекватност в съответствие с реалните икономически рискове, 
пред които е изправена банковата дейност. Това от своя страна води до уве-
личаване на стимулите за банките, свързани с подобряване на управлението 
на кредитния риск и поддържане на икономически оправдан размер на капи-
тал. Чрез стандартизирания подход банките присъждат рискови тегла на 
всяка от своите кредитни експозиции (балансови или извънбалансови). Тези 
тегла за разлика от Базел I, където се прилага единна стандартна оценка, се 
основават на присъдени кредитни рейтинги от външни агенции за кредитен 
рейтинг. Различните оценки за рейтинг носят рискови тегла от 0 до 150%. 
Експозициите, за които не е определена рейтингова оценка, се оценяват с 
рисково тегло от 100% и повече. Например според стандартизирания подход 
в Базел I при кредитиране на корпоративни клиенти се прилага единствено 
стандартно тегло от 100% за риск към всяка от експозициите. Рисковите тегла 
при Базел II са представени на табл. 2. 

Таблица 2 
Рискови тегла при корпоративни клиенти 

 

Рейтинг категория ААА до АА- А+ до А- ВВВ+ до ВВ- По-ниско от ВВ- Без рейтинг 

Рисково тегло (%) 20 50 100 150 100 

 

Вътрешнорейтинговият подход предполага наличие на системи за 
оценка на кредитния риск, разработени вътрешно за банката. Критериите в 
Базел II изискват този подход да е основан на точно определена методология 
и стандарти за оповестяване. Неговото прилагане е възможно само след 
разрешение от съответния надзорен за банката орган. Съгласно вътрешно-
рейтинговия подход банките оценяват кредитоспособността на всеки кредито-
получател и трансформират резултатите в оценки за потенциална стойност 
на загубата. За целта се формира оценка за всеки от следните четири ком-
понента за риск: вероятност от неизпълнение на задълженията за всеки 
кредитополучател; загуба при неизпълнение, експозиция при неизпълнение и 
ефективен падеж. 

●Вероятност от неизпълнение (Probability of default, PD). Според крите-
риите на Базел II всички банки трябва да осигурят собствени PD оценки за 
всяка от своите експозиции, независимо дали използват базов, или усъвър-
шенстван вътрешнорейтингов подход. Вътрешните за банката рейтинги и 
модели за оценка на PD са базирани на собствени вътрешни наблюдения и 
опит и са обосновани с исторически данни и емпирични доказателства. 

●Загуба при неизпълнение (Loss given default, LGD). Размерът на загубата 
се определя като частта от кредитната експозиция, която ще бъде отписана в 
случай на настъпване на загуба по кредита. Докато компонентът за риск PD е 
свързан с конкретния кредитополучател и не зависи от параметрите на кон-
кретната кредитна сделка, то компонентът LGD е тясно свързан с нея и се влияе 
от промени в тези параметри. Стойността на LGD може да се определи по два 
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начина: първият е основан на базовия вътрешнорейтингов подход - приема се 
оценката, определена според надзорните правила, която зависи от характерис-
тиките на кредитната сделка и наличието и вида на обезпечението по нея. Тази 
оценка може да варира в граници от 45 до 75%.

14
 При втория – усъвър-

шенствания вътрешнорейтингов подход, банките прилагат собствени модели за 
оценка на LGD, изградени на основата на широк набор от кредитни сделки и 
характеристики на кредитополучатели. Така всяка кредитна експозиция се оси-
гурява с конкретна LGD стойност. 

●Експозиция при неизпълнение (Exposure at default, EAD). В повечето 
случаи се определя като номиналната стойност на частта от експозицията, 
изложена на риск от неплащане. При неусвоен ангажимент EAD включва корек-
ция, свързана с оценка за бъдещо кредитиране преди настъпване на загуба 
по кредита. Подобно на LGD, рисковият компонент EAD също е свързан с 
параметрите по конкретната кредитна сделка. Според базовия вътрешнорей-
тингов подход стойността на EAD се определя от регулаторния орган, докато 
при усъвършенствания подход банката сама дефинира начина на определя-
не на стойността на този рисков компонент. 

●Краен срок на кредитната експозиция (Maturity, M). Този компонент за 
риск е категорично необходим при калкулиране на капиталовите изисквания 
за банки, които използват усъвършенствания вътрешнорейтингов подход. От 
банките се очаква да предоставят на надзорните органи ефективно догово-
рен матуритет на техните експозиции. В случаите, при които се прилага базо-
вият вътрешнорейтингов подход, се използва предварително определен от 
надзорния орган ефективен матуритет. 

Начинът за определяне на капиталовите изисквания за пазарен риск 
(позиционен, валутен и стоков) остават непроменени в споразумението Базел II. 
В съответствие с възможностите, които имат, банките прилагат стандартен 
подход или вътрешни модели за оценка. 

Споразумението Базел II предлага три подхода за изчисляване на капи-
таловите изисквания за операционен риск: подход на базисния индикатор, стан-
дартизиран подход и усъвършенстван подход. Прилагането на стандартизира-
ния и усъвършенствания подход е по-сложно, но ефектът за банките се изразява 
в по-точно измерване на операционен риск и възможност за редуциране на 
капиталовото изискване за операционен риск. Подобно на кредитния риск и при 
операционен риск за първи път чрез Базел II се въвежда възможност за използ-
ване на вътрешни модели за оценка на операционен риск. 

Втори стълб на Базел ІІ – процес на надзорен преглед 

Този стълб задължава надзорните органи да предприемат качествен 
преглед на разпределението на банковия капитал и спазването на съответ-
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ните стандарти за това. Процесът на надзорен преглед е предназначен не 
само да гарантира, че банките поддържат достатъчен по обем капитал, който 
покрива присъщите от дейността рискове, но също и да насърчи банките да 
развиват и използват по-добри техники за неговото управление.  

Основната цел на надзорния преглед е да засили връзката между 
рисковия профил на банката, системите за управление на риска и собствения 
капитал. Увеличаването на капитала обаче не трябва да се разглежда като 
единствения вариант за решаване на повишените рискове, пред които е 
изправена банката. За преодоляване на риска трябва да се използват и други 
средства като прилагане на вътрешни лимити, укрепване нивото на провизии 
и резерви, подобряване на вътрешния контрол. Увеличаването на капитала 
не трябва да се разглежда и като заместител за справяне с недостатъчния 
контрол или с процесите на управление на риска. 

Споразумението Базел II поставя изискването за спазване на следните 
четири принципа в процеса на надзорен преглед:

15
 

●Принцип 1: Банките трябва да изградят процес за оценка на цялост-
ната им капиталова адекватност по отношение на техния рисков профил и 
стратегия за поддържане на определени нива на риск. 

●Принцип 2: Необходимо е надзорните органи да извършват преглед и 
оценка на вътрешната капиталова адекватност на банките, както и на техните 
стратегии за справяне с изискванията на регулаторните капиталови отноше-
ния. Надзорните органи трябва да предприемат подходящи надзорни дейст-
вия, ако не са удовлетворени от резултатите от този процес. 

●Принцип 3: Надзорните органи очакват от банките да поддържат соб-
ствен капитал над минимално установения размер и имат правото да 
поискат от тях да поддържат капитал в допълнение към минималното изиск-
ване. 

●Принцип 4: Надзорните органи трябва да се намесват на ранен етап, 
за да предотвратят понижаване на капитала под минимално определените 
нива, необходими за покриване на рисковия профил на съответната банка, и 
да налагат спешни оздравителни действия, ако необходимият размер на 
капитала не се поддържа или не се възстанови. 

 

Трети стълб на Базел ІІ – пазарна дисциплина 
 

Пазарната дисциплина допълва минималните капиталови изисквания 
(стълб 1) и процеса на надзорна проверка (стълб 2). Целта на третия стълб е 
да укрепи пазарната дисциплина чрез засилено изискване за ефективно 
оповестяване на информацията от страна на банките, което да гарантира 
висока надеждност на финансовите институции и стабилно функциониране на 
пазара. 
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Поставената чрез този стълб цел за постигане на прозрачност на бан-
ковата дейност не е осъществена изцяло през изминалите години. Създа-
ването и засиленото търгуване със сложни непрозрачни финансови инстру-
менти е довело до високи спекулации на финансовите пазари. Тази неяснота 
в комбинация със слабата регулаторна дисциплина по отношение използ-
ването на екзотичните финансови инструменти спестява на големите банки 
поддържането на капитал, с който биха покрили загубите от такъв вид не-
прозрачна дейност.  

Другата основна цел, поставена в споразумението Базел II – постига-
нето на по-висока чувствителност към оценките на видовете риск в сравнение 
с Базел I, означава, че за по-малко рискова дейност разполагаемият капитал 
по Базел II е по-малко, отколкото по Базел I. При реализацията на тази цел е 
важно да се избягнат ситуациите, при които капиталовите изисквания към 
банките са прекалено ниски. Ето защо Базел ІІ не позволява поддържането 
на капитал, недостигащ 80% от капитала, който би бил необходим по Базел І. 
Срокът на това изискване според Директива 2010/76/ЕС изтича в края на 
2011 г., но предложение на Европейския парламент предвижда действието му 
да продължи до 2015 г. Въпреки корекцията от споменатата Директива се 
оказва, че през последните години банките са генерирали прекалено голям 
кредитен растеж, при който са подценили стандартите за оценка и управ-
ление на кредитния риск и така са допуснали поддържането на твърде ниски 
нива на собствен капитал, необходим при абсорбиране на евентуални загуби. 

От всички цели, на които се основава международното споразумение 
Базел II, в най-висока степен не се реализира тази за постигане на стабил-
ност на глобализираната финансова система – цел, от която печелят не само 
банките, но също бизнесът и потребителите. Финансовата и банковата ста-
билност са фактор за устойчив икономически растеж, който не бива да бъде 
преследван краткосрочно и не трябва да се основава на неспазването на 
мерки за дисциплина и регулиране на дейност на финансовите институции.  

За отстраняване на слабостите при постигане на заложените цели в 
Базел II БКБН извършва корекция в световните капиталови стандарти чрез 
изготвяне на глобалната финансова реформа, известна като Базел III. Спо-
ред тази реформа основният елемент на първичния капитал ще бъде базо-
вият първичен капитал след регулаторните корекции. Съотношението му 
спрямо рисковопретеглените активи ще се увеличи на 4.5%. Допълнително 
банките ще са задължени да поддържат капиталов буфер от 2.5%, за да 
издържат на бъдещи периоди на стрес, с което общата капиталова адек-
ватност нараства на 10.5% (8%+2.5%).

16
 Очаква се тази стойност да бъде 

достигната от банките поетапно до началото на 2019 г. Според Базелската 
комисия за банков надзор комбинацията от много по-строги дефиниции на 
капитала, по-високи минимални изисквания и въвеждане на нови капиталови 
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буфери ще гарантира, че банките са по-добре подготвени да издържат пе-
риоди на икономически и финансов стрес и следователно тези промени ще са 
в подкрепа на икономическия растеж. 

 

Прилагане на споразумението за капиталова адекватност Базел ІІ 
в банковата система в България 

 

Въвеждането в Европейския съюз на Международното споразумение за 
капиталови стандарти Базел ІІ чрез директивите от 14 юни 2006 г. на Евро-
пейския парламент и на Съвета 2006/48/ЕО относно предприемането и 
осъществяването на дейност от кредитните институции и 2006/49/ЕО относно 
капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните 
институции съвпада с присъединяването на България към ЕС на 1.01.2007 г. 
От тази дата у нас влизат в сила нов Закон за кредитните институции и 
Наредба №8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции, 
чрез които капиталовите стандарти намират отражение в нормативната 
рамка на страната ни. С наредбата се определя минималният размер, еле-
ментите и структурата на собствения капитал на кредитните институции и 
минималните капиталови изисквания за поеманите от тях рискове, както и 
изискванията за оповестяване. 

Определените чрез Базел ІІ стандарти се приемат като минимални 
изисквания за изпълнение от страна на финансовите институции, но над-
зорните органи в отделните държави могат да поставят по-високи критерии в 
зависимост от своята оценка за степента на риск в банковия сектор. В 
България съотношенията за капиталова адекватност са завишени 1.5 пъти 
спрямо стойностите, определени в Базелското споразумение, и са съответно 
12% за обща капиталова адекватност и 6% за адекватност на капитала от 
първи ред.

17
 

Въвеждането на капиталовата рамка Базел ІІ в българската банкова 
система изправя банките пред необходимостта от осигуряване на допъл-
нителни ресурси за посрещане на променените капиталови изисквания във 
връзка както с кредитния, така с останалите видове банков риск. Банките у 
нас стартират с прилагане на стандартизирания подход на отчитане на капи-
таловите изисквания за кредитен риск, тъй като той е по-близък до профила 
на активите и начина на управление и контролиране на риска в дейността от 
страна на банките. При този подход рисковопретеглените активи се осно-
вават на присъдени кредитни рейтинги от агенции за външна кредитна оценка 
(АВКО), като изискванията към тях се определят в Наредба №8 на БНБ. На 
по-късен етап се очаква банките да преминат към използване на вътрешно-
рейтингов подход, след като се изградят необходимите за това вътрешни 
системи за оценка и управление на кредитния риск. Прилагането на този 
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 Чл. 22 ал. (4) и (5) от Наредба №8 от 14 декември 2006 г. за капиталовата адекватност на 

кредитните институции.  
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подход е възможно само след изрично разрешение от страна на БНБ. За да 
получи разрешение за използване на вътрешнорейтингов подход за оценка 
на кредитния риск от своята дейност, банката трябва да го е прилагала най-
малко три последователни години преди разрешението за използването му, 
като през последните години капиталовите изисквания са били отчитани пред 
БНБ едновременно със стандартизирания подход. 

По данни от БНБ капиталовата позиция на банковата система в Бъл-
гария е определяна като стабилна през последните няколко години. На фиг. 6 
е проследена динамиката на показателите „капиталов буфер”

18
 и „обща капи-

талова адекватност” за периода от началото на 2007 г., когато и в нашата 
страна е въведено Международното споразумение за капиталова адекват-
ност, до третото тримесечие на 2012 г. (Q3 2012).  

В края на септември 2012 г. общата капиталова адекватност е 16.59%, 
а капиталовият излишък в банкова система е намалял с 66 млн. лв. (2.6%) 
спрямо юни същата година и е в размер на 2493 млн. лв. През периода 2009 - 
2012 г. общата капиталова адекватност остава значително над регулаторните 
изисквания, като максималната стойност от 18.26% се наблюдава през 
първото тримесечие на 2010 г. (Q1 2010). 

Фигура 6 
 

Обща капиталова адекватност и капиталов буфер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Източник. БНБ, 2012. 
 

Сред факторите, които оказват положително влияние за достигане на 
максимални стойности за обща капиталова адекватност и за капиталов изли-
шък през Q1 2010 г., са увеличението на капитала от първи ред основно за 

                                                 
18

 Капиталов излишък или капиталов буфер се нарича размерът на капитала в банковата сис-

тема над регулаторно определения минимум. 
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сметка на постигнатия финансов резултат на банките през 2009 г., както и 
промените в Наредба №8 на БНБ в посока към продължаване на антицик-
личната политика при регулиране дейността на кредитните институции в 
България. По този начин се създават по-благоприятни условия за банките да 
проявят гъвкавост към жизнеспособните си клиенти, изпитващи временни 
затруднения в условията на утежнена икономическа ситуация.

19
 През след-

ващите тримесечия се отчита спад в размера на капиталовия буфер и 
понижение на съотношението на собствен капитал към рисковопретеглени 
активи. Намалението в стойностите на тези показатели се дължи до голяма 
степен на нарастването на проблемните рискови експозиции, които са съпро-
водени с допълнителни разходи за обезценка и заделяне на специфични 
провизии за кредитен риск. По данни от БНБ делът на класифицираните 
експозиции с просрочие над 90 дни в брутни кредити (без тези за кредитни 
институции) чувствително се повишава след кредитния бум през 2007 и 2008 г., 
когато темпът на нарастване на вътрешния кредит, предоставен от банковия 
сектор, има най-големи стойности. Към декември 2012 г. делът на тези експо-
зиции достига 16.62% (фиг. 7). 

 

Фигура 7 
Кредитни агрегати 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Източник. БНБ, 2012. 
  

Понижаването на кредитния риск е сред приоритетите в дейността на 
банките и те се ориентират към предприемане на все по-силни и по-обхватни 
мерки в тази посока. Във връзка с това банките стават все по-взискателни по 
отношение на размера на личния доход и стойността на обезпечението, което 
се предлага от кредитоискателите. 
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БНБ. Банките в България, януари – март 2010 г...; Прессъобщения на БНБ от 26 февруари 2009 г.
. 
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Намаляване на тенденцията към формиране на значителни експозиции 
към свързани лица е друг вид мярка за ограничаване на кредитния риск, чрез 
която банките контролират допустимия размер на риск от концентрация на 
експозиции общо за банката или за банковата група. Рискът от концентрация 
е един от специфичните рискове, който е обект на надзорен преглед в рам-
ките на втория стълб от структурата на капиталовата адекватност, защото 
може да окаже влияние върху капитала, ликвидността и приходите на бан-
ката. Тъй като тези три аспекта не съществуват поотделно, те трябва да се 
обхванат адекватно от системите за управление на риск в банките, които в 
зависимост от собствената си политика за управление на риска от концен-
трации и големи експозиции могат да определят по-ниски от регулаторно 
определените лимити.

20
 

Друга техника за управление на риска е провеждането на стрес-
тестове, които подпомагат изготвянето на рисковия профил на банката, отра-
зяващ нейната устойчивост към вътрешни и външни шокове. Банките извърш-
ват различни видове стрес-тест както на ниво отделни рискове или кредитен 
портфейл, така и на равнище банка. Използването на стрес-тестове по отно-
шение на вътрешния анализ на адекватността на капитала (ВААК) подпомага 
оценката на жизнеспособността на банката и капиталовия й план при настъп-
ване на неблагоприятни събития. В случаите, когато минималните изисквания 
за капитал се определят чрез одобрени от БНБ вътрешни модели, банките 
провеждат стрес-тестове за оценка на адекватността на резултатите от при-
лагането на тези вътрешни модели, използвани като част от първия стълб на 
Базел II, както и на адекватността на капиталовите буфери над надзорния 
минимум.

21
 

 

 
 

Въпреки своята стабилност банковата система в България функцио-
нира в условията на влошена бизнес-среда и високата несигурност по отно-
шение на заетостта и доходите тласка домакинствата към повече спестява-
ния и понижава тяхната кредитна активност. Това създава неблагоприятни 
условия за банките, тъй като те реализират намаление в лихвените приходи 
от кредити и нарастване на разходите за лихви по депозити, а общо нетният 
им лихвен доход се понижава.  

Високата ликвидност на банките, породена от прираста на депозитите 
на резиденти, слабото търсене на кредити и високите кредитни стандарти, 
въведени през последните години, поставя на изпитание основната дейност 
на банките, а именно кредитирането на реалната икономика. За подобряване 
на своята активност банките се нуждаят най-вече от възстановяване на ико-
номическата и политическата стабилност в страната. 
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 Наредба №7 за големите експозиции на банките.  
21

 БНБ. Указания за извършване на стрес-тестове..., 2012.  



Икономическа мисъл ● 5/2013 ● Economic Thought 

 108 

Използвана литература: 
 

БНБ. Указания за извършване на стрес-тестове в рамките на процеса 
за надзорен преглед (преработена рамка), 2012. 

БНБ. Банките в България, януари – март 2010 г. (тримесечно издание), 2010. 
БНБ. Търговските банки в България, януари –март 2007 г. (тримесечно 

издание), 2007. 
Комисия по икономически и парични въпроси. Доклад относно управление 

на икономиката в световен мащаб (2011/2011(INI)), А7-0323/2011 от 12.10.2011. 
Комисия по икономически и парични въпроси. Доклад относно Базел II и 

преразглеждането на Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ4) (2010/ 
2074(INI)), А7-0251/2010 от 21.9.2010. 

Наредба №7 за големите експозиции на банките (издадена от БНБ, обн. 
Държавен вестник, бр. 7 от 23 януари 2007; изм. ДВ, бр. 85 от 2010).  

Наредба № 8 от 14 декември 2006 г. за капиталовата адекватност на кре-
дитните институции (приета от БНБ, обн. Държавен вестник, бр. 106 от 27 
декември 2006, в сила от 1 януари 2007; доп. бр. 62 от 2007; изм. и доп. бр. 38 от 
2008, в сила от 11 април 2008; изм. и доп. бр. 21 от 2009; изм. и доп., бр. 20, 85 и 
102 от 2010; изм. и доп. бр. 95 от 2011). 

Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциал-
ните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници. Част 
I, СОМ (2011), Брюксел, 20.07.2011. 

Annex 2: Phase-In Arrangements (Shading Indicates Transition Periods), BIS, 
2013. 

Basel Committee on Banking Supervision. Progress report on Basel III 
Implementation. BIS, October 2012. 

Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of 
Capital Measurement and Capital Standards. BIS, June 2006. 

Basel Committee on Banking Supervision. Basel II: International Convergence 
of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework. Bank for 
International Settlements, June 2004, www.bis.org 

Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking 
systems. BIS, December 2010 (rev. June 2011). 

Ernst & Young. Eropean Non-Performing Loan Report 2011 Restructuring 
follows strategy - a review of the European loan portfolio market, 2011. 

European Commission. Executive summary of the impact assessment. 
Commission staff working paper, SEC (2011) 950 final, Brussels, 20.07.2011 

Secretariat of the Basel Committee on Banking Supervision. The New Basel 
Capital Accord: an explanatory note. BIS, January 2001. 

Tweede Kamer der Staten-Generaal. Credit lost, Report of the Parliamentary 
Committee Inquiry Financial System. House of Representatives, Netherlands 
Parliament, 10 May 2010. 

 

12.III.2013 г. 

http://www.bis.org/


Доц. д-р Марчо Марков* 

109 

СЪЮЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА С                       
ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ* 

Анализирани са основните постулати на еволюционно-институционалната 
теория, възникнала през 80-те години на ХХ век като съюз между третия 
етап в развитието на „стария” институционализъм и еволюционната ико-
номическа теория. Представени са основните достижения на трима ярки 
представители на това направление - англичанина Джефри Ходжсън, ита-
лианеца Ернесто Скрепанти и шведа Ларс Магнусон. Въпреки труд-
ностите, които среща еволюционно-институционалният подход, днес той 
се смята за перспективно направление на икономическата мисъл, което 
може да послужи за задълбочен анализ на проблемите, възникнали в 
резултат от световната финансова и икономическа криза и трансфор-
мационните процеси в Европа.

1 

JEL: В25; В52 

Корените на еволюционната икономическа теория могат да се търсят 
още в произведенията на Т. Малтус и Ч. Дарвин, на бащата на институцио-
нализма Т. Веблен, на А. Маршал и А. Пигу, на Й. Шумпетер и Х. Саймън. За 
създатели на тази теория се смятат двамата известни американски иконо-
мисти Ричард Нелсън и Сидни Уинтър. През 1982 г. те издават книгата 
„Еволюционна теория на икономическите изменения” (An Evolutionary Theory of 
Economic Change. Boston: Harvard University Press), която веднага се пре-
връща в бестселър в научната литература. 

През последните 20 години на ХХ век еволюционната икономическа 
теория много бързо се интегрира с т. нар. стар (американски) институционали-
зъм и така се появява еволюционният институционализъм. Най-ярките пред-
ставители на това направление са британецът Джефри Ходжсън от 
кеймбриджката школа, италианецът Ернесто Скрепанти и шведът Ларс 
Магнусон. Преди да разгледаме подробно биографиите на тези бележити 
институционалисти и личните им приноси за развитието на икономическата 
теория, е необходимо да направим обобщена характеристика на това важно 
направление на „съвременния” институционализъм. То се отличава със 
следните три особености (вж. Нестеренко, 2002, с. 288-294): 

                                                            
*
 УНСС, катедра "Икономикс", mmarkov@unwe.bg 

1
 Assoc. Prof. Marcho Markov, PHD. MERGING INSTITUTIONALISM AND THE EVOLUTION THEORY. 

Summary: The article analyses the main postulates of the evolution – institutional theory, that has 
emerged in 1980s as a unity of the third stage of the development of the "old" institutionalism and the 
evolution economic theory. The main achievements of three representatives of this trend are presented: 
Jeffrey Hodgson, England, Ernesto Screpanti, Italy, and Lars Magnusson, Sweden. Despite the 
difficulties, encountered by the evolution-institutional approach, it is not considered a perspective 
economic tendency. It might be applied for detailed analyses of the problems resulting from the global 
economic crisis and the transformation processes in Europe. 
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Първо, съвременните последователи на „стария” институционализъм 
се стремят да превърнат тази теория в пълноценна алтернатива на 
мейнстрийма, като разработват сложен понятиен апарат и съсредоточават 
своето внимание върху най-фундаменталните аспекти на икономическата 
дейност. Следвайки традициите на Т. Веблен, в основата на човешкото пове-
дение те поставят „привичките” и „рутината”, при това смятайки ги за първични 
социални механизми за регулиране на човешката дейност. На неокласичес-
кия принцип на методологическия индивидуализъм те противопоставят воде-
щата роля на социалното над индивидуалното, а пък „връзките” (социалните 
отношения) имат предимство над индивидуалното начало на човешкото пове-
дение. Чрез културата, подражанието и привичките социалните норми влизат 
в съзнанието на всеки човек и определят неговите постъпки не само в иконо-
мическата дейност, но във всекидневния му живот. По този начин съвре-
менната версия на „стария” институционализъм претендира да играе ролята 
на социална метатеория. 

Второ, дейността на кеймбриджката школа се отличава със съединя-
ване на институционализма с еволюционната теория. Така Джефри Ходжсън 
и други представители на тази школа се връщат към основополагащи идеи на 
Т. Веблен, който изучава еволюционните механизми на институционалната 
динамика. Икономиката се разглежда от тях като открита еволюционна систе-
ма, изпитваща постоянното въздействие на външната среда чрез културата, 
политическата обстановка, природата и т.н. Затова кеймбриджката школа 
отрича най-важния постулат на неокласическата теория – стремежа на иконо-
миката към равновесие, разглеждайки го като нетипично и много кратко-
временно състояние. Влиянието на факторите, способстващи за приближа-
ване на системата към равновесие, се прикрива от значително по-мощните 
външни въздействия и което е най-важното, тези ендогенните сили пораждат 
в системата състояние на „напрегнатост” и безкраен процес на изменение и 
развитие. Главен ендогенен механизъм от този род е „кумулатативната при-
чинност” или положителната обратна връзка, която създава самоподдържащи 
се, саморазвиващи се и нямащи крайна цел изменения. Това напълно корес-
пондира с тезата, изведена навремето от Т. Веблен, че социално-икономи-
ческите изменения нямат крайна цел. 

Същевременно институционално-еволюционната теория предлага ана-
лиз на редица интересни механизми на институционалната динамика. Към 
тях се отнасят например „институционалните капани” (lock-in), „хреодният ефект”, 
близки до значително по-разпространения в неоинституционалната теория тер-
мин „зависимост от предходния път на развитие” („path dependence”). 

Трето, „старият” институционализъм и особено неговата съвре-
менна версия се отличават с интерес към аналогиите между икономичес-
ката теория и биологията (т. нар. биологична метафора в икономиката). 
Става дума за търсенето не само на механизми за институционална селек-
ция в теорията за естествения подбор, но и за механизми за поддържане на 
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„непрекъснатостта” на социално-икономическото развитие. В биологията 
такава непрекъснатост се осигурява от предаване на наследствената инфор-
мация с помощта на гените. В икономиката ролята на гените изпълняват 
институциите - те предават информацията във времето и в икономи-
ческата среда. С други думи, посредством имитацията и обучението (раз-
бирано в широкия смисъл на думата - не само като формално образование, 
но и като социализация), индивидите привикват към тези форми на пове-
дение, които са признати за целесъобразни от обществото и са въплътени в 
една или друга институция. С това е свързано и онова огромно значение, 
което всички представители на „стария” институционализъм предават на 
социокултурната среда. 

За разлика от биологичните гени обаче институциите съхраняват и 
предават „благоприятни” и случайни признаци, които могат да положат 
начало на нова траектория на институционалното развитие. Призна-
нието на устойчивостта на случайните траектории отделя институционално-
еволюционната теория от семейството на другите икономически учения. По-
голяма част от тях в една или друга степен излизат или от принципа на 
детерминираност на икономическите процеси и явления, или от принципа 
на взаимната компенсация на случайните колебания и достигане на равно-
весие.  

Даже в своята съвременна версия представителите на „стария” инсти-
туционализъм от втория етап (1940-1980 г.) са съхранили патоса на отрицанието 
на господстващата стандартна теория. И сега те не предлагат собствена изсле-
дователска програма, което съществено намалява познавателната стойност на 
техните произведения. Критиката на рационалността, на равновесието и на 
други неокласически принципи значително превишава позитивното съдържа-
ние на стария институционализъм, а претенциите му за роля на социална 
метатеория не получават убедителна обосновка. Свеждайки цялото поведе-
ние на индивида към социалнообусловените норми, „старият” институциона-
лизъм фактически извежда зад рамките на анализа индивидуалното иконо-
мическо поведение. 

Като по-перспективно ни се струва съединяването на „стария” 
институционализъм с еволюционната теория и образуването на единна 
институционално-еволюционна концепция, която вече обогатява социалната 
теория с интересни наблюдения за особеностите на институционалната динами-
ка. Най-големи заслуги в това направление несъмнено има представителят на 
кеймбриджката школа Дж. Ходжсън

2
. Като ярък представител на Вебленовия 

                                                            
2
 Джефри Мартин Ходжсън е роден на 28 юли 1946 г. в Уотфорд, Англия. Завършва бакалавър 

по математика и философия в Университета на Манчестър през 1968 г. и магистър по икономика 
в същия университет през 1974 г. Докторската си дисертация защитава в Университета в 
Кеймбридж през 1997 г. Дж. Ходжсън е професор по мениджмънт в Университета в Хертфорд-
шир и е главен редактор на „Journal of Institutional Economics”, една от най-важните трибуни на 
съвременната институционална мисъл. Едновременно с това той е професор по институцио-
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институцонализъм той работи в областта икономическия анализ на институ-
циите, еволюционната теория през призмата на дарвинизма, историята на 
икономическата мисъл, природата на фирмата и социалната теория. 

Ходжсън е признат като един от водещите експерти по модерен инсти-
туционализъм, който носи критичния дух и интелектуалната традиция на 
основателите на институционалния икономикс, и най-вече този на Торстен 
Веблен. Широките му изследователски интереси се простират от еволюцио-
нен икономикс през история на икономическата мисъл до марксизъм и 
теоретична биология. Става известен с книгата си „Икономическата теория 
и институциите. Манифест на съвременната институционална икономи-
ческа теория” (1988), в която критикува модерното по това време основно 
течение (мейнстрийм) и прокламира необходимостта то да се ревизира през 
призмата на институционализма.

3
 

Репутацията на Ходжсън се издига значително след публикуването на 
трилогията, съдържаща следните трудове: „Икономиксът и утопията: Защо 
обучаващата се икономика не е края на историята” (Economics and Utopia: 
Why the Learning Economy is Not the End of Historу. London: Routledge, 1999); „Как 
икономиксът забрави историята: Проблемът за историческата специфич-
ност в социалната наука” (How Economics Forgot History: The Problem of 
Historical Specificity in Social Science. London: Routledge, 2001); „Еволюцията 
на институционалния икономикс: агенция, структура и дарвинизъм в аме-
риканския институционализъм” (The Evolution of Institutional Economics: Agency, 
Structure and Darwinism in American Institutionalism.  London: Routledge, 2004). На 
основата на тях той гради своите аргументи в една по-завършена и силна 
критика на основните течения в икономическата наука. 

През 2001 г. заедно с Ерик Райнърт Ходжсън участва в основаването 
на Център по хетеродоксални икономически изследвания, наречен „Другото 
правило (закон)”.  

За Ходжсън институциите са нещата от социалния живот. Той ги определя 
като „системи от установени и преобладаващи социални правила, които 
обуславят структурата на социалното взаимодействие” (Ходжсън, 2003, 
с. 37). Примери за институции са: езикът, парите, правото, системата за мер-
ките и теглилките, обноските на масата за хранене, правилата на железо-
пътното движение и организациите (например фирмите). Конвенциите (общо-
приети практики), които могат да се включат в правото, също биха могли да 
се определят като институции. 

Според Ходжсън важното за институциите е начинът, по който структу-
рират социалния живот и създават рамката на нашите възприятия и предпо-
читания. Те формират също стабилните очаквания на икономическите агенти. 

                                                                                                                                                       
нален и еволюционен икономикс в Университета в Кеймбридж. Носител е на наградата на името 
на Веблен и Комънс за 2012 г. 
3
 Книгата е преведена на руски език и е издадена в Москва през 2003 г. 
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Според него институциите спомагат за подреждане на мисълта и очаква-
нията, като налагат форма и последователност на човешките действия. 
Следователно те подпомагат, но и ограничават действието. 

Институциите налагат ограничения върху поведението, но едновремен-
но с това и разширяват неговите възможности. Самият факт на съществу-
ването на правила означава ограничения. Благодарение на ограниченията 
обаче могат да се открият нови възможности, например да се появят вариан-
ти за избор на действия, които при отсъствието на ограниченията не биха 
съществували. Няма съмнение, подчертава Ходжсън, че езиковите норми ни 
позволяват да общуваме един с друг, правилата за железопътното движение 
спомагат за по-безпрепятствения и безопасен трафик на транспорта. Според 
него регулирането не е противоположност на свободата - то може да бъде и 
неин съюзник. Но в институциите Ходжсън вижда още едно дълбоко скрито 
свойство – способността не просто да създават условия за желания, но и да 
формират и изменят самите желания. Институциите не само зависят от 
дейността на индивидите, но я сдържат и я формират. Наличието на така-
ва положителна обратна връзка спомага за още по-голямо им укрепване и 
увековечаване във времето. 

Ходжсън смята, че в рамките на институциите много правила стават 
потенциално кодифицируеми. Всички членове на съответното общество или 
по-малка общност притежават явни или неявни знания за тези правила. 
Когато правилото не е кодифицирано, трудно е на практика да се установи 
фактът на неговото нарушаване. Освен това кодификацията на правилата 
позволява да се отдели общността, където тези правила се признават и 
получават разбиране. 

Според Ходжсън структурата на преобладаващите правила способства 
за формиране на навици и предпочитания. Възпроизвеждайки еднообразните 
навици на мислене, институциите формират механизмите на приспособяване 
и нормативно съгласие. Навиците са „строителен” материал на институциите, 
осигуряващи им дълговечност, власт и нормативен авторитет. Институциите 
са едновременно и обективно съществуващи структури, намиращи се „някъде 
отвън”, и субективни пружини на човешката дейност „в главите на 
хората”. Макар действащото лице и структурата да са различни неща, между 
тях съществува двустранна връзка на взаимодействие и взаимозависимост, 
въпреки че често тя не е симетрична. Раждайки се, ние попадаме в свят, 
където вече действат исторически сложили се институции (Ходжсън, 
2003, с. 192-199). 

За Ходжсън институциите са дълговечни системи от формирани и 
вкоренени правила, които създават структурата на социалното взаимо-
действие. Разбирано в широкия смисъл на думата, правилото е „социално пре-
носимо и обичайно нормативно предписание или присъщо нормативно разпо-
реждане, според което при ситуация Х да се прави У” (пак там, с. 195). Това 
означава, че за да бъде ефективно едно правило, то трябва да е заложено в 
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разпореждане или навик (обичай). Простите постановления не е задължително 
да са правила в този смисъл. Навиците и обичаите спомагат да се даде норма-
тивен статут на законно правило, което помага новото право да бъде ефективно. 
В процеса на социално взаимодействие нормите постоянно се менят. 

През 1994 г. излиза от печат двутомникът „Пътеводител по институцио-
нална и еволюционна икономическа теория” (1994). В него в поредица от 
статии на известни институционалисти е направен опит да се изведат 
характерните черти на съвременния икономически еволюционизъм. Ходжсън 
обобщава най-важните елементи на този анализ в статията си „Теории на 
икономическата еволюция”, поместена в същия сборник. 

Отбелязвайки, че Маркс, Шумпетер, Веблен и даже Маршал са били в 
различна степен под силното въздействие на Дарвин, а той от своя страна се 
е намирал под влиянието на Смит и особено на Малтус, Ходжсън констатира, 
че прилагането на биологичните идеи в икономическата теория остава огра-
ничено. Главното влияние на тези идеи е върху физиката на ХIХ век. Основ-
ната задача на еволюционната теория според Ходжсън трябва да бъде 
насочена към преодоляване на този методологически недостатък. Той смята, 
че еволюционната парадигма е алтернатива на неокласическата „централна” 
идея за механична максимизация при статистически ограничения. Това е 
съвсем друг път за възприемане и анализ на икономическите явления, произ-
тичащи от науката за живота, а не от науката за инертната материя. 

Сред теориите за икономическата еволюция Ходжсън отделя две направ-
ления: теорията на развитието (К. Маркс и неговите последователи, Й. 
Шумпетер и др.) и теории на генетиката (А. Смит, Т. Веблен и др.). Принцип-
ното различие между тях се състои в това, че първите не признават „генетичния 
код”, предаван от една степен на еволюцията на друга, а вторите излизaт от 
наличието на „гени”. Еволюционният е „генетичен”, доколкото по някакъв начин 
произтича от съвкупността на неизменните съществени свойства на човека. 
Според Ходжсън биологичните гени са едно от възможните обяснения, но алтер-
нативите включват човешките навици, индивидуалността, сложилата се органи-
зация, социалните институции, даже цели икономически системи. 

В рамките на първото направление той различава поддръжници на 
еднолинейното детерминистко развитие (това е преди всичко самият К. 
Маркс) и теоретици на многолинейното, т.е. поливариантното развитие 
(редица от последователите на Маркс). В рамките на второто (генетичното) 
направление също се провежда деление на онтогенетично (А. Смит, К. Менгер 
и др.) и филогенетично (Т. Малтус, Т. Веблен и др.). 

Ако онтологичната теория предполага неизменност на генетичния код, 
то филогенетичната излиза от неговата трансформация. Филогенетичната ево-
люция според Ходжсън предполага развитие на различни генетични правила 
посредством някакъв кумулативен процес на обратна връзка и последващ 
ефект. В нея обаче не е заложена необходимостта от краен резултат, състояние 
на равновесие или покой. 
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От своя страна и самата филогенетична теория се разпада на два 
противоположни подхода - дарвинистки и ламаркиански. Първият, както е 
известно, отрича, а вторият утвърждава възможността за наследяване на 
придобитите признаци. По мнението на Ходжсън съвременните последовате-
ли на Веблен са по-близки до генетиката в ламаркианския смисъл, отколкото 
до дарвинизма. „Веблен явно е смятал, пише Ходжсън, че агентите действат 
целенасочено. Това опиране на целенасочеността на поведението противо-
речи на неговата привързаност към строгата дарвинистка трактовка на социо-
икономическата еволюция... Широко е прието, че тази еволюция може да 
бъде ламаркианска, най-малко в широк, а не в тесен смисъл - придобитите 
признаци на индивида могат да се изследват или имитират от други” (цит. по 
Худокормов (ред.), 1998, с. 273). 

Съвременната еволюционна теория разделя филогенетичния подход в 
неговите два варианта - дарвинистки и ламаркиански. Новата вълна на ево-
люционното моделиране има филогенетично съдържание и като правило включ-
ва процеса на подбор сред населението и фирмите. Моделите на Нелсън и 
Фишер например разглеждат вградената рутина на фирмата като аналог на гена. 
Ходжсън стига до извода, че по такъв начин по някои ключови аспекти „новата 
вълна” е по-близко до идеите на Веблен, отколкото на Шумпетер. 

Приведената класификация съдържа някои опростявания и противо-
речия. Например едва ли е вярно твърдението, че при Смит може да се 
намери генетичен подход, а при Маркс - не. Достатъчно е само да си спомним 
за знаменитата „клетка” на капиталистическите отношения, а също и за 
„всеобщите закони” на възпроизводството. Друг е въпросът доколко Маркс 
успява да реализира този подход напълно в своята теория. Противоречив е и 
подходът на Ходжсън във връзка със съотношението между генетичното 
начало и целеполагащата дейност в хода на еволюцията - до какви предели 
те са съвместими? 

Но освен частни въпроси остава и по-общият въпрос: за какво става 
дума при съвременните институционалисти - за теорията на икономическата 
еволюция или за еволюционна икономическа теория? Ходжсън прилага тези тер-
мини като синоними и това не е случайна грешка, защото според него има равен-
ство между процеса на развитие на икономическата система и на нейното функ-
циониране. Той фактически свежда втората към първата. Но това са различни 
измерения на едно и също явление, които не са съпоставими едно с друго. 

Както правилно подчертава проф. Ю. Я Ольсевич, икономическата теория 
в развития си вид винаги фактически е включвала два взаимно изключващи 
се аспекта: първия - теория за развитието (еволюцията) на икономическата 
система, и втория - теория за нейната структура и функциониране (вж. Худо-
кормов (ред.), 1998, с. 274). Вторият аспект по необходимост се проявява като 
теория на равновесието. В този втори смисъл икономическата теория никога 
не може да стане еволюционна (както в биологията генетиката не може да 
замени анатомията и физиологията). Даже ако общата икономическа теория 
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поставя максимален акцент върху проблемите на приемствеността, изменението 
и развитието - това по никой начин няма да реши фундаменталните проблеми 
на системния анализ. Еволюционната икономическа теория винаги ще остане 
само теория на икономическата еволюция, затова пред съвременния инсти-
туционализъм стои нерешената задача да обясни жизнеността на иконо-
мическата система. 

Други по-известни книги на Ходжсън са: „Социализмът и парламен-
тарната демокрация” (Socialism and Parliamentary Democracy. Nottingham: 
Spokesman, 1977); „Трудът на кръстопът” (Labour at the Crossroads. Oxford: 
Martin Robertson, 1981); „Капитализъм, стойност и експлоатация” (Capitalism, 
Value and Ehploitation. Oxford: Martin Robertson, 1982); “Демократичната ико-
номика” (The Democratic Economy, Harmondsworth: Pelican, 1984); „След Маркс и 
Срафа: Есета по политическа икономия” (After Marx and Sraffa: Essays in 
Political Economy. London: Macmillan Press, 1991); „Икономическата теория и 
еволюцията: Вдъхване на живот обратно на икономикса” (Economics and 
Evolution: Bringing Life Back into Economics. Cambridge: Polity Press, and University 
of Michigan Press, 1993); „Еволюцията и институциите: Еволюционен иконо-
микс и еволюция на икономикса” (Evolution and Institutions: On Evolutionary 
Economics and the Evolution of Economics. Cheltenham: Edward Elgar, 1999); 
„Еволюцията и институциите” (Evolution and Institution. Northampton: Edward 
Elgar, 2000); „Модерно четиво по институционален и еволюционен иконо-
микс: Основни концепции” (A Modern Reader in Institutional and Evolutionary 
Economics: Key Concepts. Northampton: Edward Elgar Publishing Ltd. 2002); 
„Икономиксът в сянката на Дарвин и Маркс”.  

Интересен щрих в биографията на Дж. Ходжсън е организираната от 
него петиция в защита на изказването на нобеловия лауреат по икономика 
Пол Кругман по повод необходимостта икономистите да преосмислят своите 
възгледи във връзка с настъпилата икономическа криза. (Статията на Кругман е 
поместена през септември 2009 г. във в. „New York Times”.) 

Друг представител на обновения Вебленов институционализъм е италиан-
ският учен Е. Скрепанти,

4
 чиито научни интереси са доста разностранни – 

                                                            
4
 Ернесто Скрепанти е роден 12 май 1948 г. в Рим, в Ченточеле, “района на свободните хора”, 

както сам той пише в своята автобиография. Между 1967 и 1973 г. Скрепанти трупа знания по 
икономика и социология в Университета “Сапиенца” в Рим, а после в Университета в Тренто. 
След това две години се занимава с приложни изследвания в “прекрасния Милано на седем-
десетте”, по неговия израз, където получава магистърска степен по прилагането на математи-
ческите методи в икономическите изследвания. През периода 1975-1977 г. посещава курсове по 
икономика в Кеймбриджкия университет в Англия по времето на последния период на неорто-
доксалния блясък и активно работещите там Пиер Срафа, Ричард Гудуин, Джоана Робинсън, 
Николас Калдор, Оливър Харт и др. Преподавателската си кариера започва през 1978 г. в 
Университета в Тренто, където в продължение на 8 години води курсове по икономикс и теория 
на икономическия растеж. Впоследствие е професор в университетите на Флоренция, Триест и 
Парма, а от 1996 г. се установява в Университета в Сиена. Тук чете курсове по политическа 
икономия, история на икономическата мисъл и на икономическия анализ. 
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институционална икономика, марксистка политическа икономия, посткейнсианска 
теория, икономическа динамика, икономическа политика, история на икономичес-
ката мисъл, философия на икономиката. По-важните му произведения са: 
„Преосмисляне на икономическата теория: пазари, технологии и еволю-
ция”,1991 (съвместна работа с Дж. Ходжсън); „Очерк по история на икономи-
ческата мисъл” (An Outline of the History of Economic Thought. Oxford: Oхford 
University Press, 1993 – в съавторство със С. Замагни); „Плурализмът в ико-
номикса: Нови перспективи в историята и методологията” (Pluralism in 
Economics: New Perspectives in History and Methodology. Aldershot: Edward Elgar 
Publishing Ltd.1997 – книгата е написана заедно с А. Саланти); „Пост-
модерната криза в икономикса и революцията срещу модернизма. 
Преосмисляне на марксизма” (The Postmodern Crisis in Economics and 
Revolution against Modernism, Rethinking Marxism, 2000). 

В съвместната си книга Ходжсън и Скрепанти правят оценка на въпроса в 
какво отношение се намират представителите на новото поколение „Вебле-
нови” институционалисти спрямо „стария” институционализъм и спрямо 
другите течения на икономическата мисъл (Screpanti, Hodgson, 1991). Тради-
ционният институционализъм обвинява другите теории в игнорирането на реал-
ната социално-икономическа структура на обществото и на актуалните проблеми 
на общественото развитие. Съвременните институционалисти предпочитат да се 
опират на „самокритиката”, която си правят самите представители на тези тео-
рии, като залагат на вътрешната криза на техните идеи. 

Става дума за отказа през 80-те години на миналия век на редица 
класици от принципите на пълната рационалност в полза на ограничената 
рационалност, от претенциите им да прогнозират само върху основата на 
теоретичните модели, от желанието им да признават единствено формулата 
на общото равновесие по Валрас-Парето, особено ако се отчитат различията 
в индивидуалните предпочитания и в индивидуалното и груповото поведение. 
Ето защо представителите на неокласиката достигат днес до извода, че 
теорията е длъжна да оперира с категориите не на индивидуалното, а на 
груповото поведение. Затова според Ходжсън и Скрепанти фундаментално 
последствие от този тип поведение е разрушаването на индивидуалис-
тичния или атомистичния тип на икономическия анализ. 

Принципният недостатък на неокласическата теория се състои в това, 
че тя е неспособна да отчете и да обясни институционалната структура на 
стопанството. Подобен сериозен дефект демонстрира и институционализмът - 
теоретичното „разтваряне” на индивида в институциите, което Ходжсън 
нарича „окултуряване”. Старите институционалисти предвиждат процесите 
на „окултуряване”, посредством които формалните и неформалните инсти-
туции и културното обкръжение ще формират индивидуалните цели, задачи, 
ценности, значение, роли или функции на предпочитанията. 

Позицията на съвременните институционалисти по този централен въпрос 
е изложена от Ходжсън и Скрепанти по следния начин. Според тях трябва да се 
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избягва прекаленото наблягане върху субективността и индивидуалността, 
защото това би означавало недооценка на културния и институционалния кон-
текст или тълкуването на последния като непреднамерено последствие от 
индивидуалните действия. В същото време и другата крайност не дава вярно 
решение. Ако опростено се смята, че индивидуалността се определя от социал-
ното обкръжение, тогава един тип редукционизъм просто се заменя от друг тип. 
Вместо методологически индивидуализъм според авторите ще изпаднем в 
противоположната грешка на методологическия холизъм. И двата подхода обаче 
не са удовлетворителни. Задачата се заключава в необходимостта така да се 
формулират отношенията между действията и структурата, че да се 
съхрани структурната природа на действията и реалността на самия избор 
и на съответните действия. 

Ходжсън и Скрепанти изповядват възгледа, че понятието „предмет на 
икономическата теория” не трябва да изключва някакви по-рано определени 
методи или предпоставки. Те дефинират предмета на икономическата наука 
като „наука за процесите и социалните отношения, управляващи производство-
то, разпределението и размяната на богатството и дохода” (цит. по Худокормов 
(ред.), 1998, с. 269). Авторите предпочитат термина „политическа икономия”, но 
препоръчват да не се връщаме към него по тактически съображения, за да не 
могат „противниците” да го изтълкуват като „отстъпление на полето на теоретич-
ните сражения”. 

Като следват кейнсианците в тяхното искане за тясно обвързване на 
макроикономическата теория с изводите от микротеорията, съвременните инсти-
туционалисти отиват по-далеч и настояват за преразглеждане на самата микро-
икономическа теория с отчитане на данните от другите обществени науки. 
Ходжсън и Скрепанти смятат, че тази теория не може просто да бъде построена 
на микрооснови. Микроикономиката трябва да има собствен фундамент, 
който да се базира на външноикономически основания. И тук в духа на поли-
тическата икономия се издига задачата за установяване на връзки със социо-
логията, психологията, антропологията, политическата наука и историята. 
Според авторите това не може да бъде просто механично допълнение към 
дадена дисциплина, а преосмислянето на икономическата теория трябва да 
предвижда преустройството на нейната основа като социална наука. 

Такъв подход неминуемо трябва да се приветства, защото междудис-
циплинарните изследвания са с много сериозен потенциал и са широко 
използвани в институционалната теория. Не бива обаче да се забравя, че 
икономическата теория има собствена икономическа основа, която се базира 
на статистическите изследвания и на непосредствените наблюдения на пове-
дението на хората, организациите и държавата в сферата на националното 
стопанство, а също и че не само социологията и политологията са призвани 
да бъдат фундамент на икономическата наука. Може би не трябва да се 
пренебрегва азбучната истина, че икономиката и нейните закономерности са 
в основата на социалния живот. За тази цел обаче може би е необходимо 
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икономическата наука да достигне такава висока степен на теоретично 
обобщение, която явно не достига на институционализма, но също и до 
такава висока степен на достоверност, която пък не достига от неокла-
сическата теория. 

Вероятно всичко това обяснява и заглавието на увода на книгата на 
двамата учени - „Хаос в икономическата теория и икономическа теория на 
хаоса”. Заслужава си да се замислим над него, когато анализираме съвре-
менното състояние на икономическата наука. 

Друг ярък представител на институционализма е шведът Л. Магнусон,
5
 

смятан за един от най-видните познавачи на творчеството Й. Шумпетер. 
Според него австрийският учен има решаващо значение за разпространяването 
на еволюционните идеи в икономиката чрез книгите си „Теория на иконо-
мическото развитие” (1926) и „Икономическите цикли” (1939), в които обръща 
внимание на ендогенните изменения като характерна черта на капиталистичес-
ката икономика и изучава задълбочено процесите на възникване, изменение 
и изчезване на социалните институции, акцентирайки сериозно върху про-
цесите на появата на „новото” в широкия смисъл на думата като неотменна 
черта на капиталистическата икономика. 

През 1937 г. в предисловието към японското издание на „Теория на иконо-
мическото развитие” Шумпетер пише, че целта на неговото изследване се 
състои в това „да намери отговор на въпроса как икономическата система 
произвежда онази сила, която непрекъснато я изменя?”(Шумпетер, 1982, с. 
52.). Според него предмет на икономическата теория на развитието трябва да 
са „измененията, които протичат не непрекъснато, излизат зад пределите на 
обичайните рамки, променят привичния си ход и не могат да бъдат разбрани 
от гледна точка на „кръгооборота”, макар че те носят чисто икономически – 
„вътрешносистемен” – характер” (пак там, с. 152). 

В основния си труд „Еволюционен и неошумпетериански подход към 
икономикса” (1993) Магнусон пише: „Централно за шумпетерианското виждане 
на капиталистическата икономика е понятието „динамика на пазарния процес”. 
Шумпетер разглежда пазара като нещо повече, отколкото сигнално устройст-
во за разпределяне на ограничените ресурси, което служи на целта да 
гарантира състоянието на равновесие. По-скоро пазарът е сфера на радикални 
изменения, която заставя фирмите и индивидите да осъществяват нововъведе-
ния, а икономиката да расте и структурно да се изменя. Шумпетерианската 

                                                            
5
 Ларс Магнусон е роден през 1952 г. Той защитава докторска си дисертация в Университета в 

Упсала, Швеция, през 1980 г. Постъпва на работа в същия университет, който е един от цен-
тровете на шведската школа в макроикономиката и през 1982 г. става професор по икономическа 
история. По късно е избран за директор на Департамента по икономическа история и за декан на 
Факултета по социални науки. Магнусон е председател на Шведския колегиум за академични 
изследвания, член е на Кралската академия на науките от 2004 г. Почетен доктор е на Универ-
ситета в Киото, Япония. Изследванията му са преди всичко в областта на историята на икономи-
ческата мисъл и на икономическата история на институциите. 
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конкуренция - това е съзидателното разрушение, в което фирмите растат, 
оцеляват или умират. Фирмите, които са способни да осъществят нововъве-
дения и да се адаптират, растат или оцеляват, а другите се изблъскват и 
отстраняват. По такъв начин стремежът към свръхпечалба се проверява в 
конкурентното обкръжение, което едновременно представлява от само себе 
си безкраен процес на изменение и преобразуване” (цит. по Автономов, Ананьин, 
Макашевa (ред.), 2001, с. 628). 

В този процес на адаптация според Шумпетер ключова е фигурата на 
предприемача. Движен от стремежа към свръхпечалба, той се конкурира не 
само в областта на цените, но главно в областта на новите продукти и техно-
логии. Шумпетер си представя развитието на икономиката като преодолява-
не от новаторите-предприемачи на сковаващите ги рамки на съществуващи-
те правила и норми. 

Магнусон подчертава, че процесът на изменение, който привлича внима-
нието на австрийския икономист, не трябва да се отнася към плавните и посте-
пенните. Подобни изменения той възприема само като фон на съществените 
изменения, които се осъществяват със скокове. Еволюционният подход предпо-
лага, а не изключва скокообразното развитие. 

Според Магнусон позицията на Шумпетер е имала важно методологическо 
значение, защото именно тя позволява в определена степен да се примирят 
равновесният подход и теорията на развитието - равновесният принцип съхраня-
ва своята сила дотогава, докато в системата не се появят съществени иновации. 
От гледна точка на равновесния подход наличието на последните означава пре-
ход към ново равнище на равновесие. В резултат от това икономическото 
развитие може да се представи като последователна смяна на равновесни 
състояния, наричана „пунктирано равновесие”.

6
 Именно този подход по оцен-

ката на Магнусон намира отражение в теорията за циклите на Шумпетер. 
Други по-известни книги на шведския икономист са: „Меркантилизмът” 

(1994), „Свободната търговия: 1793-1886” (1997), „Свободната търговия и 
протекционизма в Америка: 1882-1890” (1999), „Изучаване поведението на ин-
дивида в междуиндивидуалния контекст” (2002), „Традицията на свободната 
търговия” (2006), „Икономическата история на Швеция” (2007), „Нация, държа-
ва и индустриална революция” (2009), „Еволюция на зависимостта от 
предходния път на развитие” (2009), „Стопанска история на двадесети век” 
(2010). 

* 

Въпреки непрекъснатия интерес към идеите на еволюцията и примам-
ливите аналитични перспективи, които тя открива, може да се каже, че до 
края на 90-те години на миналия век еволюционната икономика не се оформя 

                                                            
6
 Понятието „пунктирано равновесие” е въведено в науката през 1972 г. от американските 

палеонтолози Стивън Джей Гулд и Нилс Елдридж, които доказват, че по-голяма част от еволюцията 
се характеризира с еволюционна стабилност, прекъсвана рядко от скокове в развитието. 
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като самостоятелно направление в икономическата наука, а еволюционните 
идеи остават извън мейнстрийма. 

Проблемът, от една страна, съществува, защото учените, подобно на 
жреците ревностно охраняват своите теоретични заблуждения и усвоения 
научен инструментариум, в т.ч. и математическите модели. От друга страна, 
изменението на стереотипите на научното мислене е дълъг и труден процес, 
който изисква много време, вкл. за изменение на системата на обучение. 
Освен това през този период не е имало гаранции, че практическото прилагане 
на еволюционния подход е достатъчно перспективно. А това в нашия век на 
прагматизъм е сериозен недостатък. 

Няма никакво съмнение, че днес за еволюционния институционализъм се 
очертава благоприятна ситуация. Не само вътрешната неудовлетвореност на 
икономистите от ограничеността на икономическата ортодоксия, но и събитията 
от реалния живот способстват за повишаване на интереса към еволюционния 
подход в цялост. Става дума, от една страна, за трансформационните процеси, 
които се осъществяват в бившите социалистически страни през последния 
четвърт век, които остро се нуждаят от теоретично осмисляне. От друга стра-
на, световната икономическа и финансова криза през последните пет години 
показва погрешността на политиката, основана на неокласическата теория. И 
тук също се чувства острата нужда от прилагането на методите на ево-
люционния институционализъм.  
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БРАНД МЕНИДЖМЪНТЪТ - КАТАЛИЗАТОР В  
СЪВРЕМЕННИЯ БИЗНЕС 

Посочени са ролята и значението на бранд мениджмънта в съвременния 
бизнес. Изтъкнато е, че тенденциите в тази област са свързани с промени 
върху цялостното управление на търговските марки и начина, по който те се 
контролират от мениджърите. Представени са и митовете за бранд мени-
джърите, техните професионални качества, създаването на силни марки от 
обикновени потребители, както и условията за бранд мениджмънт.

1 

JEL: M31 

В съвременните икономически условия фирмите стават все по-отворе-
ни със способността си да продават на цени в реално време, така че техните 
марки да се превръщат в дългосрочни инвестиции. Съществуват становища, 
че “...скоро маркетингът ще остарее като понятие и ще се замени от бран-
динга” (Рийс, Рийс, 2000). Целта тук е да се покаже подробно същността на 
бранд мениджмънта и успоредно с това да се открои ролята му като ката-
лизатор на съвременният бизнес. 

Търговската марка може да се разглежда в три аспекта: 
Първо, тя е знак. Като търговски марки могат да се използват различни 

знаци или комбинации между тях. Относително най-често се срещат словесните 
търговски марки, които могат да бъдат различни видове: думи, имащи цен-
ностно натоварване за съответната институция („BMW”), вкл. словосъчетания 
(„Червена роза”); измислени думи („Панасоник”); имена на реални лица („Kenzo”); 
исторически личности („Хан Кубрат”); литературни герои („Снежната кралица”); 
географски названия („Пирин”); буквени и цифрови символи („НВ”, „Chanel №5”). 
Допълнителна оригиналност словесните марки получават чрез графичното им 
оформление - специален шрифт, цветово съчетание и др. 

Образните търговски марки представляват рисунки на растения, живот-
ни, хора, предмети от заобикалящия ни свят - например емблемата на „POLO”. 
Графичната търговска марка с оригинално изработен знак е това, което в еже-
дневието наричаме емблема - например тази на „Мерцедес”. 

Бутилката на някои алкохолни и безалкохолни напитки (например „Coca-
Cola”) имат специфична форма. Тези опаковки са регистрирани като обемни 
търговски марки, чрез които се постига по-ефикасна защита на стоката. 

                                                 
*
 Нов български университет, департамент „Икономика”, n.dimova@nbu.bg 

1
 Chief Assistant Professor Nadejda Dimova, PhD. BRAND MANAGEMENT – CATALYST IN CURRENT 

BUSINESS. Summary: The role and importance of brand management in today's business are focused 
in this article. It emphasizes that developments in this area are related to changes on the overall 
management of the brands and how they are controlled by managers. There are also myths about 
brand managers, building strong brands by ordinary users as well as the conditions for brand 
management and professional qualities of the brand management. 



Бранд мениджмънтът - катализатор в  съвременния бизнес 

 123 

Такива марки са и изображенията, характеризиращи се с триизмерност - 
например богинята Нике на „Ролс-Ройс”. 

Звуковите търговски марки съдържат даден музикален мотив, като се 
регистрира нотният текст. Типични са телевизионните и радиопредаванията.  

Светлинните търговски марки са светлинен сигнал с определена 
последователност и цветове. Могат да се използват например от филмови 
къщи, както и от телевизионни предавания. 

В редица случаи марките са комбинирани. 
Второ. Търговската марка е маркетингов инструмент. Тя трябва да изгра-

ди имидж на съответната стока, като се превърне в гарант за нейното качество, 
отличавайки я от аналогичните продукти на конкурента. Марката може да разгра-
ничава и различните стоки на един и също продавач. Тя трябва да привлича 
вниманието на клиента. Тези обстоятелства правят възможно чрез търговската 
марка фирмата да навлезе в различни пазарни сегменти. Марката трябва и да 
създава лоялност у купувача, да му внушава увереност, че при следваща покуп-
ка на стока със същата марка ще получи същото качество. 

Трето. Търговската марка е обект на правна закрила, наличието на 
което не е абсолютно задължително, тъй като продавачът може да използва 
нерегистрирана търговска марка. Това обаче създава условие конкурентите 
да се възползват от изградения марков имидж. 

За да бъде търговската марка знак, маркетингов инструмент и правен 
обект, тя трябва да отговаря на определени изисквания - търговски и правни. 

Търговските изисквания към марката са следните: 
●За асоциативност. Това означава, че марката трябва да предизвиква 

определени положителни асоциации у потребителя, които могат да бъдат по 
отношение на: мястото на производство на стоката, ако съответният регион 
или държава са известни с производството на качествени стоки от даден вид 
(например „Индия”); фирмата-производител („Coca-Cola”); приложението на 
стоката („Аристон” - марка за хладилник) или нейните най-типични характе-
ристики; определени чувства и настроения („Дунавски вълни” - марка на бъл-
гарски козметичен крем). 

●За еднозначност. Търговската марка не трябва да поражда допълнител-
ни асоциации, т.е. да има разсейващ ефект, съдействащ за популяризиране на 
стоки на конкурента, и/или да има звучене, будещо отрицателни емоции и увреж-
дащо престижа на стоката на някой чужд език (ако стоката се изнася в други 
страни). Необходимо е тя да се запаметява лесно, тъй като може да се разпоз-
нае само онова, което е запомнено. Затова словесните марки не бива да са 
прекалено дълги, а ако се използват фразеологични съчетания, те трябва да 
бъдат ярко впечатляващи. Добре е образните и графичните търговски марки да 
будят симпатии, а звуковите - да се възпроизвеждат лесно от потребителите. 

●За благозвучност. Това изискване се отнася за сравнително най-често 
използваните търговски марки - словесните. Те трябва да са ясни и звучни, 
като ударението да е поставено по един и същи начин на всички езици. 
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Когато стоката се изнася в различни държави, трябва да се има предвид, че 
съчетанието между някои гласни и съгласни звукове е различно и не всички 
думи могат да се произнасят еднакво добре. 

Изискването за графичност се отнася до естетическото оформяне на 
шрифта, образа или графичния знак. 

Правните изисквания към търговската марка са залегнали в Парижката 
конвенция за закрила на обектите на индустриалната собственост. Придържайки 
се към основни правни изисквания, които се съдържат в тази конвенция, чл. 4 от 
българския Закон за търговските марки и промишлените образци гласи: „Не се 
регистрират и не могат да бъдат използвани като марки и знаци, които: 

 са влезли във всеобща употреба за означаване на стоки от известен 
род; 

 нямат отличителни белези или имат описателен характер; 

 не се отличават значително от регистрирани в страната марки на 
други предприятия и организации за същите или подобни стоки; 

 са познати у нас като световноизвестни марки; 

 се състоят изключително или частично от гербове, знамена, емблеми 
или държавни, международни и междуправителствени организации и техните 
инициали, ако за това няма съгласие на съответните организации; 

 се състоят от официални знаци за контрол и гаранции и такива за 
качество или са подобни на тях; 

 са еднакви или наподобяват международни знаци за величини; 

 съдържат изцяло или част от изображението на или името на държа-
вен глава; 

 съдържат неверни сведения; 

 противоречат на обществения интерес и морал.” 
По дефиниция марката е всичко, което потребителят мисли, когато чуе 

името на фирмата. Благодарение на информационната революция днес това 
обхваща трудовите практики, качествения контрол, екологичния отчет, обслужва-
нето на клиентите и всичко, което се разпространява като мълва за фирмата 
или марката.  

Върху марката се отразява цялата дейност фирмата. За добро или за 
лошо всяко взето от нея решение – за съкращаване на услугите на клиентите, за 
разширяване към нови пазари или за задоволяване на собствения облик на 
мениджърите, трябва да бъде филтрирано през призмата на марката. Вместо 
това обаче в практиката твърде често марката се пренебрегва, въпреки че за 
създаването и налагането й са похарчени много средства. Ето защо нейните 
създатели трябва да водят две битки – срещу конкурентните марки и срещу тези, 
които подценяват марката във фирмата. 

В теорията съществуват твърде много определения по въпроса, но тук 
представяме само едно - на Дейвид Аакер, което според нас е най-авторитет-
ното и основополагащо: „Брандът е отличително име и/или символ (лого, 
търговска марка или дизайн на опаковката), който има за цел да идентифи-
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цира стоките и услугите на един производител от тези на неговия конкурент. 
Брандът дава сигнали на потребителите за източника на продукта и защитава 
и двамата - потребителя и производителя, от конкуренти, които се опитват да 
представят идентични продукти” (Aaker, 2004). 

Стойността на бранда (brand equity) е набор от активи и пасиви, свързани с 
него, които прибавят или изваждат стойност към един продукт, т.е. това е цената, 
която брандът прибавя към функционалната полза от един продукт или услуга по 
отношение както на производителя, така и на купувача. Аакер групира активите и 
пасивите, върху които се базира стойността на бранда, в пет категории: лоял-
ност, известност на името, очаквано качество, асоциации и други частни 
брандови активи (патенти, търговски марки, връзки с клиентите и т.н.). 

Бранд мениджмънтът трябва да има дългосрочна перспектива по отно-
шение на търговските марки. Обикновено фирмите инвестират в увели-
чаване на цената и в промоции, но често забравят или инвестират по-малко в 
реклама, развитие на новите продукти, както и в нови форми на дистрибуция. 
В резултат от тези подходи в немалко случаи се налага да се реагира бързо и 
да се инвестира в реклама и нови продукти без добра подготовка и прециз-
ност, което води до загуби. 

Съвременните тенденции в областта на бранд мениджмънта са свърза-
ни с промени върху цялостното управление на търговските марки и начина, 
по който те се контролират от мениджърите. Доброто управление на търгов-
ската марка е най-важният фактор за поддържане на нейния характер, имидж 
и цялост. На мениджърите на търговските марки се поверяват активи, които 
са по-ценни от имуществото на фирмата. Тези активи са търговските марки 
на фирмите, които подсказват на потребителите каква стойност да очакват и 
им внушават сигурност при покупката. 

Промените в търговската марка не могат да се осъществят без значи-
телна промяна в мисленето на мениджърите на средно управленско ниво. 
Във връзка с това обаче възниква въпросът дали те имат воля за промяна на 
марката. В съвременните икономически условия е необходимо да се следят 
някои важни фактори, които оказват влияние върху дейността на бранд мени-
джърите:  

 изобилие на данни в реално време за продажбите, които представят 
ефекта от краткосрочните промоционални действия - по този начин може да 
се окаже натиск върху производителите за по-големи отстъпки; 

 недостиг на използваема информация за оценяване на ефекта на 
дългосрочните инвестиции в търговска репутация; 

 нови продукти и тяхното разпространение; 

 непрекъснат контрол на марките от бранд мениджърите. 
Потокът от информация във фирмите е непрекъснат. В миналото инфор-

мацията за продажбите в резултат от седмични промоции се е набирала доста 
трудно, като понякога е била непълна и е водела до редица грешки при вземане 
на мениджърско решение. Този процес се променя с появата на баркод скене-
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рите, четците и др., които дават възможност на мениджърите да получават 
информация за обема на продажбите в реално време. Получават се реални 
данни и за продажбите в резултат от промоционални действия. Не във всички 
случаи обаче подобна техника отразява незабавния ефект от промяната на 
цената. Въпреки че данните могат да показват повишаване на обема на продаж-
бите, това невинаги е доказателство за успешна промоционална кампания. За 
тази цел е необходимо да се направи сравнение на продажбите преди и след 
промоцията.  

За да се помогне на мениджърите да предвидят нивото на продажбите 
в отсъствието на преференциални цени и по този начин да направят оценка 
на рентабилността, се използват моделите, разработени от Леонард Лодиш 
(вж. Lodish, Morgan, Archambeau, 2009). 

Съвременните тенденции в областта на бранда са свързани с изграж-
дане на цялостна и модерна бранд визия, която е главният двигател на растежа. 
Лидерите, които трябва да я изграждат, от своя страна са по-скоро „изпълни-
телни директори на бранда”, отколкото бранд мениджъри и споделят някои 
общи качества (фиг. 1).  

Фигура 1 

Визия на бранд мениджмънта и бранд лидера 
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за посрещането на техните нужди, както и как да се създаде стойност за 
бизнеса. Бранд лидерите се опитват да се задържат достатъчно дълго не 
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само за да създадат визията, но и за да я внедрят и да я задействат в орга-
низацията. 

За успешно изграждане на бранд визия е необходимо да се търсят 
резерви във и извън фирмата (фиг. 2). 

Фигура 2 

Резерви за изграждане на бранд визия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Един от елементите на инструментите на бранд визията, на който се 
отделя недостатъчно внимание, е определянето на пазара или на конкурентната 
среда. Това е първата крачка при създаването на бранд визията. Ако не се поз-
нава бизнес-средата, е трудно да се изгради правилна бранд визия. Недооценя-
ването на външната и вътрешната среда води до два основни проблема: 

Първо, пропускане на благоприятни възможности. Ако мениджърите 
проявяват „късогледство” по отношение на пазара, те пропускат нови благо-
приятни възможности за растеж. Например, ако компанията „Wrigly” се беше 
ограничила само в рамките на пазара за дъвки, вместо да мисли за „устната 
хигиена и освежаване”, нямаше да създаде иновации като дъвките за свеж 
дъх и за избелване на зъбите. 

Второ, подценяване на заплахи. Когато мениджърите разглеждат един-
ствено пряката конкуренция, рискуват да подценят потенциалните заплахи от 
индиректната конкуренция. Например компанията „Coca-Cola” се фокусира дълги 
години само върху изграждането на дела си в пазара на тази напитка, което е 
твърде опасен подход. В Холандия брандът за освежаващи плодови напитки 
„Дюбелфрис” трансформира пазара на безалкохолни напитки, създавайки 
огромна нова група, и предизвиква стръмен спад на продажбите на „Coca-Cola”. 
„Дюбелфрис” освежават, вкусни са и имат привлекателно за тийнейджърите 
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ЦИКЛИЧЕН ПОДХОД: УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРАВЕНЕ 

 

 

 

Типичен подход към проекта=линеен 

 

 

 

лице за бранда. Това са качества, които са направили „Coca-Cola” силна марка, 
но „Дюбелфрис” изглеждат „по-допустими” от гледна точка на майките, защото са 
плодови. 

За мениджърите, отговарящи на бранд визията, е важно да знаят, че 
вместо да възприемат визията и изпълнението като линеен процес, би било 
по-добре да ги обединят (фиг. 3). 
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Продажба на марката отвътре 

Когато фирмата реши да пусне дадена търговска марка на пазара, се 
предполага, че тя очаква да има клиенти за нея. Следващата стъпка е да се 
убедят клиентите да купуват точно тази търговска марка. Същевременно, 
погледнато от друг ъгъл, от голямо значение за фирмата са хората, които 
създават марката, защото чрез нея „оживяват” техните идеи за потенциал-
ните потребители. Редица фирми обаче игнорират този момент.  

Вътрешният маркетинг е много важен, защото това е най-добрият начин 
да се помогне на служителите да осъществят значителна емоционална връзка с 
продаваните продукти и услуги. Без наличието на такава връзка те не биха могли 
да разберат какво точно се предлага на клиентите, което би им попречило да 
изпълняват задълженията си. В някои случаи персоналът не вярва в марката и 
изпитва враждебни чувства към фирмата, което също възпрепятства неговата 
дейност. Когато служителите се интересуват и вярват в марката, те са мотиви-
рани, работят по-усърдно и лоялността им към фирмата се увеличава. Персо-
налът е обединен и вдъхновен от общата цел и чувството за идентичност. 

В някои фирми организацията на търговската и маркетинговата дейност 
се извършва недостатъчно добре, въпреки че ръководството им признава 
необходимостта от информираност относно стратегията на фирмата. Малци-
на успяват да представят истинската сила на търговската марка и да приемат 
нейното действие като даденост, която не трябва да се променя. 

В много случаи служителите са натоварени с вътрешните комуникации, 
но понякога HR специалистите нямат маркетингови умения и не могат да 
комуникират успешно през призмата на маркетинговите цели. Информацията, 
която „циркулира” във фирмата, е под формата на съобщения и бюлетини, но 
тя не е предназначена да ги убеди в уникалността на търговската марка. От 
изключително голямо значение е персоналът да е запознат с истинските цели 
на маркетинговите усилия, а не да се продават само идеи, които не е ясно 
дали ще се реализират. 

Чрез въвеждането на принципите на потребителската реклама като 
средство за вътрешнофирмена комуникация истинските лидери могат да раз-
берат по-добре служителите си и дори да предизвикат ентусиазъм при пред-
ставянето на визията на самата марка. Същевременно, ако тези принципи 
бъдат приложени, персоналът може по-добре да организира и координира 
ежедневните оперативните действия. А когато служителите са емоционално 
ангажирани с визията, клиентите ще усетят, че това, което е обещано при 
представянето на търговската марка, действително е изпълнено. 

Основните принципи са: 
1. Избери своя момент. Повечето служители имат малка толерантност 

към инициативи както при налагането на марката, така и при поддържането й. 
Когато фирмата е в затруднено положение, персоналът е много отзивчив за 
промени в марката, за да се запазят пазарните позиции или доброто й име. В 
такива моменти могат да се създадат условия за положителни или отрица-
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телни инициативи, които често оказват съществено влияние върху възприе-
мането на търговската марка от потребителите. Повратните точки представ-
ляват идеални възможности за вътрешна брандинг кампания и мениджърите 
биха могли да насочат енергията на служителите в положителна посока, като 
ясно и кратко се посочат специалните усилия, които фирмата полага в полза 
на марката. Напротив, оставени по инерция, вътрешните брандинг усилия 
почти винаги водят до провал. Ако не се постигне успех във вътрешния 
брандинг, маркетинговите и бранд мениджърите обсъждат промяна в цялост-
ната маркетингова стратегия. 

2. Включване на ново ръководство. Това е друга възможност за нов 
вътрешен ребрандинг. В такива моменти голяма част от персонала е отворен 
за нови идеи. Карлтън С. Фиорина например използва такава възможност, 
когато поема „Hewlett-Packard, и лично допринася в брандинг стратегията, 
играейки активна роля в осъвременяването й. За да демонстрира поетия от 
нея ангажимент към служителите си, тя твърди, че „първоначалното й стар-
тиране в компанията е едно ново начало и за самата компания”. Фиорина 
налага изцяло нов ред в компанията, превърнал се в символ на вътрешни и 
външни комуникации, които наистина могат да създадат изобретение. 

3. Марката от гледна точка на обществото и правото. Брандингът е 
обвързан както с маркетинговата стратегия, така и с бизнес-стратегията. Твърде 
често чрез него в компаниите се изолира точно определен пазарен сегмент. В 
днешните динамични условия на пазарите хората имат все по-голямо жела-
ние да комуникират, а всяка компания се нуждае от нови начини да осъщест-
ви нови бизнес-успехи. Фирмите се стремят към лоялност на клиентите, мар-
кетингова ефективност и автентичност на марката, която дава силен целеви 
пазар. 

Например през 1983 г. компанията „Харли-Дейвидсън” е пред изчезване. 
Двадесет и пет години по-късно та е в топ 50 на глобалните марки на стойност 
7.8 млрд. USD. Основно за обрата в дружеството се оказва изграждането на 
марката - потребителите й са група хора, които се организират около определен 
начин на живот и дейности, свързани със спецификата на тази марка. Вдъхнове-
ни от резултатите, мениджърите в компанията непрекъснато разработват нови 
технологии с цел да поддържат точно определена таргет група. 

Във връзка с правото, засягащо търговските марки и дизайните и възмож-
ните области на сближаване с практиката, от голямо значение са заключе-
нията на WIPO (World Intellectual Property Organization), направени на срещата 
на WIPO’s Standing Committee on Trademarks, Industrial Designs and Geographical 
Indications (SCT), 22 - 26 юни 2009 г. Обърнато е внимание и на вече взетото 
през 2008 г. В Париж решение за създаване на нова електронна база данни 
със защитените държавни символи и емблеми според чл. 6 на Парижката 
конвенция, който гласи: 

„а. Страните-членки на ЕС се споразумяват, че ще отказват и обез-
силват регистрацията и ще ограничават със съответни марки ползването - 
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без разрешение на компетентните власти, било на фабрични или търговски 
марки, било като техни елементи на гербовете, знамената и други емблеми 
на държавите-членки, както и на официалните знаци за контрол и гаранция, 
приети от тях. Задължението обхваща и имитация от гледна точка на херал-
диката. 

b. Разпорежданията на точка „а” се прилагат също и по отношение на 
гербовете, знамената и други емблеми, сигли и наименования на междуна-
родни междуправителствени организации, в които членуват една или повече 
от държавите, с изключение на гербовете, знамената и други емблеми, сигли 
или наименования, които са били вече обект на международни споразумения 
и са в сила, целещи да осигурят тяхната закрила.  

с. Никоя страна-членка на ЕС не е задължена да прилага разпоред-
бите, дадени в буква „b”, във вреда на носителите на права, придобити добро-
съвестно, преди влизането в сила в тази страна на настоящата Конвенция. Дър-
жавите-членки не са задължени да прилагат разпоредбите, когато ползването 
или регистрацията, визирани в буква „а”, не са от естество да предизвикат у 
публиката идеята за връзка между въпросната организация и гербовете, 
знамената, емблемите, сиглите или наименованията, или ако ползването или 
регистрацията по всяка вероятност не са от естество да заблудят публиката 
върху съществуванието на връзка между клиента и организацията.”

2
 

Не по-маловажен е и проблемът с търговските марки, на които потреби-
телите имат най-голямо доверие. 

Глобалната организация „Superbrands” (независима институция, фоку-
сирана върху брандинга) отличава и популяризира изключителните търгов-
ски марки, които се открояват и доминират над всички останали в рамките на 
националния пазар. Тя провежда конкурс за отличията „Superbrands” и осъ-
ществява едноименната промоционална програма, представена в над 70 
страни. В края на 2005 г. България става неин официален член. Първият 
проект, реализиран през 2006-2007 г., е посветен на марките в сферата на 
потребителските стоки и услуги, а вторият (2008 г.) - на брандовете в бизнес-
сегмента. 

Необходимо е да се обърне внимание и на настъпващия „емоционален 
брандинг”. Собствениците на брандове са подтиквани от агенции и консул-
тантски фирми да игнорират важността на продукта и да се съсредоточат 
върху емоцията. Грийт Стеренберг дава сполучливо обяснение на това явле-
ние: „Маркетолозите се обърнаха към емоционалните компоненти на бран-
динга, за да придадат на продуктите си характерна идентичност. Понякога 
качеството на продукта беше напълно игнорирано – беше отписано от спи-
съка на гостите на брандинг партито. Маркетолозите често се отнасяха към 
него като към хигиенна мярка – съществена, но не особено вълнуваща” 
(Sterenberg, 2005, p. 43-45). 

                                                 
2
 http://intellectualpropertyplanet.blogspot.com/2009/06/sct-sct-study-on-law-and-practice-on.html 
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В условията на криза твърде малко печеливши марки се отличават с 
високо качество – някои от тях нямат дори основни конкурентни предимства. 
Причината е, че те или не са добре проектирани, или са зле управлявани, 
което може да доведе до тяхното изчезване от пазара само след година или 
понякога месеци. Неправилното управление най-често се дължи на неправил-
но разбиране на предизвикателствата или на неспособност на мениджърите 
да се преборят с тях. 

В съвременен аспект съществува проблем и с лоялността към марката. 
Успоредно с нейното поддържане, за мениджърите е важно да познават какви 
са митовете и истините за тях.  

Митовете за бранд мениджърите 

Бранд мениджърът отговаря за един от най-важните активи на фирмата 
– марката, за нейната рентабилност и ефективност. Независимо дали това е 
собственикът на фирмата, маркетинг мениджърът, продуктовият мениджър 
или специално назначено на тази длъжност лице, неговите функции остават 
едни и същи. 

В практиката съществуват различни митове за бранд мениджърите, 
които до голяма степен възпрепятстват правилното осъществяване на тях-
ната дейност. 

Мит №1. Бранд мениджърът е генератор на блестящи идеи. 

Много собственици и служители на фирми смятат, че бранд мениджърът е 
отговорен за името, дизайна, рекламата и други елементи на марката. Често 
се предполага, че той е творческо лице с „глава в небето и теоретичен поглед 
към живота”. Такова разбиране обаче води до парадокс. Бранд мениджърът 
прекарва голяма част от времето си в проектиране на различни продукти, 
реклами, вместо да се съсредоточава върху за важни задачи като предвиж-
дане на потребителските предпочитания, координация на комплексни дейст-
вия (участие в интегрирани маркетингови комуникации), разработване на 
конкурентен „удар” или на уникална марка. Генерирането на идеи обаче не е 
основният проблем - по-важно е правилно да се поставят целите за тези 
идеи. 

Мит №2. Бранд мениджърите са създатели на рекламата. 

Голяма част от собствениците на фирми са убедени, че самата марка 
представлява рекламата на фирмата. Поради това някои компании правят зна-
чителни парични инвестиции в марката, които обаче нямат възвръщаемост, тъй 
като рекламата е на недостатъчно добро ниво и не успява да задоволи 
потребностите на клиентите. Много голям процент от рекламите по билбор-
довете например не се отнасят до стоки. 

По своята същност рекламата е част от стратегия на марката, но не е 
единствена и най-важна. Ето защо, преди да се осъществи реализирането на 
успешна реклама, е от голямо значение да се инвестират средства в изслед-
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вания за определяне на стратегията за позициониране на марката. Съще-
временно трябва да се изчислят правилно бъдещата ефективност на рекла-
мата и планът за нейното развитие. Задачата на бранд мениджърите е да 
направят марките успешни и печеливши и да изберат най-добрата стратегия 
за тяхната реализация. 

Мит №3. Най-добрият бранд мениджър е този, който е работил с 
известни марки. 

Много от професионалните бранд мениджъри работят с известни марки. В 
хода на своята работа те отговарят за бюджета, свързан с марката, за нейното 
развитие, дългосрочната стратегия и др., но най-вече за имиджа на марката. 
Същевременно в редица ситуации бранд мениджърите са ограничени в дей-
ността си, тъй като трябва да се съобразяват с изискванията на генералните 
мениджъри. 

Истински добрите професионалисти - бранд мениджъри са тези, които 
се интересуват от печалбите и могат да изчислят доходността на марката. 
Макар че в световен мащаб броят им непрекъснато нараства, неоспорим 
остава фактът, че част от тях са ангажирани в неподходящи дейности или не 
носят отговорност за марката. 

За да бъде истински добър професионалист, бранд мениджърът трябва 
да притежава четири основни качества: 

●Да умее да ръководи проекти. Това се отнася до възможността да се 
организират всички професионални етапи от проекта – от избора на идея до 
реалното изпълнение на проекта, свързан с марката, както и до уменията да 
се управляват ресурсите на проекта – времето, хората и външните парт-
ньори. Според много специалисти това качество е едно от основните, тъй 
като целият процес на управление на марката се състои от проекти – за 
изследване на поведението и нагласите на потребителите, определяне на 
позиционирането, навлизането на марката на пазара, поддържането и обно-
вяването на различните етапи от жизнения й цикъл и т.н. 

●Да може да комуникира. Важна задача на бранд мениджърите е да 
предадат правилно идеята на марката на потребителите, рекламните аген-
ции, доставчиците, търговците и собствениците на фирми. От съществено 
значение в тази професия е правилното разбиране и умението да се убежда-
ват клиентите да използват идеята, продукта и бизнес-плана, интегрирани в 
марката. 

●Да притежава аналитичен подход. Обикновено за контрол на качест-
вото на марката е необходимо да се обработи голямо количество информа-
ция. Способността на бранд мениджъра да анализира тази информация е 
свързана с уменията му да изготвя точни изводи, тъй като въпреки наличието 
на редица сътрудници и анализатори във фирмите, повечето от заключе-
нията трябва да се направят именно от него. 

●Да притежава творческо мислене. Бранд мениджърите невинаги 
участват в създаването и творческото развитие на марката (създаване на 
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имена, лозунги, кампании). Тези дейности отнемат много от времето на бранд 
мениджърите, което може да се използва за по-важни неща - съгласуване на 
проекти, мониторинг на ефективността на продажбите и др. Въпреки че често 
творческото развитие на марката се възлага на специализирани агенции, 
бранд мениджърите трябва да развиват творческия си подход, защото той е 
от голямо значение при приемането на нестандартни решения за цялостната 
стратегия на марката, както и при вземането на окончателни решения относ-
но развитието на рекламната кампания. 

Не по-маловажно е бранд мениджърите да притежават теоретични и 
практически познания, свързани с: 

 потребителско поведение; 

 теория на маркетинговите проучвания; 

 сегментиране и позициониране; 

 ценности и качества на марката; 

 комуникация и реклама; 

 ценообразуване; 

 бизнес-планиране; 

 бюджетиране; 

 финансово планиране и оценка на марката; 

 комуникация и реклама; 

 основи на продажбите и дистрибуцията; 

 основи на мърчандайзинга; 

 е-търговия. 

Създаване на силни марки от потребители 

Бранд мениджърите трябва да знаят, че силните марки са „построени” 
от обикновени потребителите, защото темата за марките е изключително 
популярна не само в професионалните среди. Това се дължи не на мода, а на 
необходимостта фирмите да се откроят в съзнанието на клиентите и да пред-
ставят чрез марката конкурентните си предимства.  

За да оцелее дадена марка на пазара, всеки мениджър трябва да съумее 
да постигне по-ниски разходи и най-гъвкава цена. Брандингът обаче не е лекар-
ство за болни и лоши компании, а е мощен инструмент в дейността на фирмата. 
Професионалното управление може да превърне обикновената марка в марка-
лидер, осигуряваща лоялни клиенти, по-високи печалби и по-голям пазарен дял, 
след което е необходимо само да се поддържа тази лидерска позиция. 

За да са налице резултати от маркетинговите усилия, трябва да се пре-
мине през три етапа от жизнения цикъл на марката: създаване, въвеждане на 
пазара и запазване на пазарните й позиции. 

Много често фирмите допускат грешка, като не отделят нужното внима-
ние на първата фаза, пренебрегвайки или замествайки нуждите, интересите и 
очакванията на целевата аудитория.  
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За изготвянето на решенията, свързани с подходящото позициониране 
на марката, с нейното име и графичен дизайн, е необходимо използването на 
водещи дизайнери и рекламни специалисти – процес, в който често потре-
бителите се пренебрегват. Понякога във връзка с това се организират фокус 
групи от 8-10 човека, които обаче невинаги са подходящо подбрани. Тъй като 
не могат да дадат прогнози и адекватна оценка за отношението си към мар-
ката, тяхното мнение няма представителност и не може да повлияе при взе-
мането на генерални мениджърски решения относно развитието на марката. 
Бранд мениджърите трябва да имат предвид, че клиентът може да бъде 
активен участник в създаването на силна търговска марка, ако я разбира и 
възприема с душа и ум. Идентифицирането на специалните възможности на 
бъдещите марки може да се осъществи чрез предоставянето на потребите-
лите на специален набор от техники. 

Брандинг стратегии 

В световната практика има две посоки за развитие и насърчаване на 
търговските марки: 

pull (издърпване) - марката е създадена и пусната на пазара на базата 
на реални нужди и ценности без масивна реклама, като се използват доста-
тъчно интензивно знания; 

push (тласкане) – марката е създадена въз основа на признаци, които я 
отличават от тези на конкурентите. Тук конкурентните предимства на марката 
не са в резултат от действително съществуващите нужди на потребителския 
пазар и налагането на марката не е възможно без голям бюджет за силна 
рекламна кампания. При този подход се използват по-малко знания, но е и 
по-скъп. 

Двете стратегии се различават значително от етапа на позициониране 
на марката. Първата е подходяща при създаване на марката и нейната 
визуализация, а втората - само по време на кампанията. Първата стратегия 
заема позиция в средата на сегмента - от една страна, тя е близо до 
потребителите и производството и влияе върху някои рационални или емо-
ционални реакции, а от друга, на потребителите трябва винаги да се пре-
доставя ценна и достоверна информация за продукта. За разлика от нея при 
втората стратегия марките на пазара трябва да се поддържат с активна 
реклама, което изисква повече разходи. Например ако рекламният бюджет е 
около 500 000 EUR, то при първата стратегия мениджърите могат да спестят 
20-50% от разходите за промоция. При равен старт на разходите за реклама 
на две фирми лидер ще бъде търговската марка, която използва стратегията 
на издърпването. В дългосрочен период спестяването на тези разходи ще 
окаже благоприятно влияние върху цялостната реализация на марката на 
пазара и най-вече върху предварително планираните за това разходи             
(фиг. 4). 
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Фигура 4 

Брандинг стратегиите като връзка между продуктите                                                    
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За да се развива успешна търговска марка в съподчиненост на страте-
гията за издърпване, е уместно да се спазват следните действия: 

 реализиране на бизнес-идеята, която определя бъдещето на продукта; 
разработване на план за създаване и въвеждане на пазара на нова марка; 

 анализ на пазара - сегментиране, оценка на пазара за капацитета на 
неговите сегменти, динамика на пазара, проучване на конкурентите; 

 избор на сегмент; подробно проучване на целите; определяне на евен-
туални загуби при неуспех на марката; 

 творческо развитие на алтернативните концепции (платформи, пози-
циониране) за търговската марка; 

 тестване на концепцията към целевата аудитория, като се избере 
най-привлекателната; 

 творческо развитие на алтернативните имена на марката; 

 експертна оценка и тестване на имената на целевата аудитория; 

 проверка на избраните имена на марката и даване на приоритет на 
крайното избраното; 

 експертна оценка на дизайна; оценка на синхрона между име и дизайн 
и начина, по който се възприемат от потребителите; избор на вариантите за 

лидери; 
 сравнително изследване на бъдещето на марката в сравнение с мар-

ките на конкурентите; избор на марката-победител; 

 окончателна корекция на елементите на дизайна; 

 проектиране на предполагаемата линия от продукти (опаковки); 

 разработване на рекламни материали; 
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 разработване на стратегия за насърчаване на марката на пазара. 
Предложените базисни блокове се характеризират с редица действия, с 

определен алгоритъм и инструменти. Ако тези действия се следват стриктно, 
последователно и с подходящ професионализъм, ще се достигне до силна 
търговска марка. От особено значение в това отношение е компетентността 
на бранд мениджъра в ролята му на ръководител на проекта, еднакво добре 
владеещ знания и опит в областта на маркетинга, научните изследвания, 
маркетинговите анализи, социалната психология. 

Условия за бранд мениджмънт 

При създаването на успешни марки трябва да се следват редица правила. 
За да се наложат на пазара, те трябва да отговарят на следните условия: 

 да са точни и надеждни;  

 да се характеризират с уникалност и новост; да изграждат защита срещу 
конкурентите; 

 да внушават на клиентите чувство за печалба от покупката; 

 да създават впечатление за прозрачност; 

 да съдържат актуална информация за марката; 

 да бъдат лесни за запаметяване. 
При разработването на марката трябва да се обърне внимание и на други 

изисквания към нея като лекота на произношението, създаване на положителни 
емоции, участие на потребителите и т.н. Ако са спазени посочените правила, 
могат да се избягнат сериозни и често срещани грешки. 

За да се създаде уникална марка, която да е различна от тази на кон-
курентите, е необходимо правилно да се подберат нейното име и дизайн. 
Това налага мениджърите да вложат много творческа работа, което обаче от 
своя страна може да отдалечи марките от потребителите. 

Всяка алтернатива - независимо дали за позиционирането на марката, 
или за нейното име, трябва изцяло да бъде съобразена с таргет групата. В 
практиката, когато мениджърите използват проучвания, базирани само на 
статистиката, е възможно да не се забележат или да се „задушат” някои 
отлични маркетингови решения. За да се избягнат такива пропуски, се изисква 
прилагането на доказан маркетингов инструментариум. 

В съвременните условия бранд мениджмънтът е задължителен за всяка 
фирма. Някои ръководители обаче смятат, че той е маркетингов инструмент или 
произлиза от мисията на фирмата. В практиката има примери за това как рек-
ламата е в противоречие с политиката за продажбите; налице са и конфликти 
при сливания на фирми, възникнали поради разликите в основните им дейности. 

Когато се полагат усилия за постигане на просперитет на дадена фирма, 
трябва да се прилага интегриран подход при създаването поддържането и раз-
витието на марката. Нейното изграждане е ярък пример за синергия – ако рабо-
тата на маркетинговите анализатори и специалисти, които участват творчески в 
този процес, отличната PR кампания, ясната визия на фирмата и т.н. се обе-
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динят в общ „комплекс”, ще се постигне оптимален резултат. Целта на бранд 
мениджмънта е свързването на резултатите от отделните елементи, което ще 
повиши качеството, ще укрепи позициите на марката и ще я развие (фиг. 5). 

Фигура 5 

Взаимовръзка между отделните елементи на „комплекса” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обикновено собственикът на компанията или бранд мениджърите опреде-
лят от каква точно марка имат нужда потребителите. Ето защо е задължително, 
ръководейки се от условията на пазара, те да се насочат към необходимите 
промени, за да се постигне оригинална концепция за марката, която да се 
адаптира към определена таргет група, без да се нарушава целостта на марката. 

Понятията „мисия”, „визия” и „ценност на марката” са обяснени от теорията 
за организацията. Затова вторият елемент от комплекса е означен, макар и 
много общо, като теория на организацията. Между него и останалите еле-
менти на марката съществува взаимна връзка и обусловеност, поради което 
една от задачите на бранд мениджмънта е да гарантира, че те не си противо-
речат. В случаите, когато марката не съответства на мисията и визията на 
фирмата, и обратното, не може да се постигне успех. 

Следващият елемент са връзките с обществеността (PR), защото потре-
бителите се нуждаят от постоянно внимание, а търговските марки трябва непре-
къснато да се тестват. Специалистите по връзки с обществеността са отговорни 
за социализацията на марката, както и за начина на нейното възприемане от 
потребителите. Те не трябва да допускат клиентите да бъдат разочаровани от 
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марката, но същевременно не бива винаги всичко, свързано с нея, да е идеално, 
защото прекалената перфектност може да отегчи клиентите или да ги накара да 
се усъмнят в марката. Когато възникнат незначителни проблеми по отношение 
на марката, тези специалисти трябва да ги отстранят и ако е възможно, да по-
добрят нейния имидж. Целта е потребителите да разберат, че се полагат грижи 
за тази марка, и да усетят, че има специално отношение към тях. 

Друг елемент от комплекса е рекламата. За да е успешна на пазара, 
марката се нуждае от добра реклама - тя може както да възроди марката, така и 
да я унищожи. Рекламата е най-ефективният начин да се представи и да се 
обясни марката на потребителите, но тя може и да анулира всички останали еле-
менти на комплекса. Бранд мениджмънтът е отговорен и за рекламата, и за 
нейния мониторинг. 

Последният елемент е „чувството на марката”. Това е прозрението, че тя 
ще бъде полезна за потребителите и същевременно способността да се разбе-
рат бъдещите нужди на марката още при нейното въвеждане на пазара. За 
успеха на марката не е задължително всичко да се направи правилно, а умело 
да се използва и „чувството на марката”. Макар че невинаги може да бъде кон-
тролирано, то преминава през целия комплекс, като го укрепва и поддържа.  

* 

Съвременната икономика е маркетингова, със солидна ангажираност 
на потребителя. Той вече изразява своите нужди, потребности, желания, 
интереси, а понякога и капризи, които се задоволяват при предлагането на 
точно определени продукти и услуги. Успешното функциониране на бранд 
мениджмънта гарантира отлични конкурентни позиции и възможност за 
„изпреварващ” удар над конкурентите, било то местни, или международни. 
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ИНОВАТИВНОСТ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА 

Последните две десетилетия на миналото хилядолетие и началото на 
новото са време на глобална технологична революция, която води до 
съществени промени в развитието на обществото. В националната иконо-
мика се засилват процесите на „съзидателно рушене“, възниква необходи-
мост от нова визия за нейното развитие, която да е в хармония с тех-
нологичните и обществените промени.  

Като отговор на тази потребност на книжния пазар се появи моногра-
фията

1
 на проф. д-р ик. н. Р. Чобанова от Института за икономически из-

следвания при БАН. В нея авторът представя системно изследване на 
изключително актуалния и значим за българската икономика проблем - за 
обновяването в условията на ускорено създаване и използване на нови 
знания и глобализация на иновационните процеси. Проф. Чобанова много 
сполучливо комбинира различните изследователски подходи, за да харак-
теризира предложената концепция за иновативност на икономиката чрез 
открояване на основните проблеми, които тя решава, както и за да опре-
дели връзката й с новата научна школа - икономика на знанието и нейните 
характеристики. Като значими резултати от изследването се открояват и 
формулирането на показатели за оценка на иновативността на икономиката 
и на фирмите, извеждането и оценката на факторите, които оказват най-
силно влияние върху нея, както и предлагането на сценарии за развитие на 
българската икономика. 

Изходната теза на автора е, че една национална икономика в условия 
на ускорена глобална промяна на технологиите и участие в европейската 
интеграция може да бъде конкурентоспособна, ако има разработена и 
прилага националноспецифична концепция за обновяване, базирано на съз-
даване, усвояване и използване на нови знания. Във връзка с това основна 
цел на изследването е да се идентифицира, характеризира и предложи 
решение на проблема за ускоряване на обновяването на националната 
икономика, като се аргументират насоки и приоритети за обществено въз-
действие върху неговото решаване на примера на България.  

В структурно отношение монографията е разработена в две части: 
първата е посветена на теоретико-методологичния и методическия инстру-
ментариум (гл. 1 и 2), а втората - на практико-приложния анализ, синтез, 
обобщение и изводи от получените резултати (гл. 3, 4, 5 и 6). Съдържанието 
и резюме на монографията са представени и на английски език. 

Необходимостта от ново виждане за икономическото развитие по 
оригинален начин е изведена в Глава 1. Същността на предлаганата кон-
цепция е, че тя е концепция за обществено въздействие върху обновя-

                                                            
1
 Росица Чобанова (2012). Иновативност на националната икономика. С.: АИ „Проф. Марин 

Дринов”, 435 с. 
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ването на националната икономика, което да е базирано на създаване, 
усвояване и използване на нови знания. Като основни предпоставки за въз-
никването й са определени не само резултати от изследвания на водещи 
чуждестранни, но и на български автори – изключително рядко явление в 
родната научна литература.  

Практическото прилагане на тази концепция изисква разработване на 
инструментариум за определяне на приоритетите за обществено въздейст-
вие, който е задача, намерила решение в Глава 2. Избраният подход при 
разработването му е най-напред да се анализират съществуващите две 
най-широко прилагани в практиката методологии, разработени за оценка на 
развитието на икономиката на знанието и състоянието на иновациите на 
равнище национална икономика (на Световната банка и на Европейската 
комисия) от гледна точка на потенциала им за решаване на поставения 
изследователски проблем. Авторът заключава, че тяхното прилагане има 
висок познавателен потенциал, а набраната информация, систематизирана 
в уникални бази данни, е предпоставка за по-нататъшно развитие на 
научните изследвания в областта на обновяването на националните ико-
номики. Те обаче не дават конкретен отговор на въпроса кои да бъдат 
приоритетите за обществено въздействие върху създаването, усвояването 
и използването на нови знания в рамките на националните икономики, така 
че да се използват при вземане на решения, например при определяне на 
обема и разпределение на държавния бюджет за НИРД или този на голяма 
фирма в страната. За да се отговори на този въпрос, в изследването е 
предложен нов авторски подход. Неговата най-съществена особеност е раз-
граничаването на търсенето от предлагането на нови знания и съответ-
стващо позициониране на показателите като показатели на търсенето и 
предлагането на нови знания в националната икономика. Определена е съв-
купност от показатели за оценка на търсенето и предлагането на макро-
икономическо равнище, на равнище фирма и на външното търсене и пред-
лагане на знания. Специален акцент е поставен върху характеристиката на 
институционалната структура на търсенето и предлагането на знания, както 
и на диференциацията им според тяхната експлицитност. Използваната 
съвкупност от показатели и тяхното позициониране са представени в таб-
лица. Данните са от официални национални и международни източници и от 
собствена база данни. Наблегнато е върху идентифицирането на резулта-
тите от иновационните дейности. 

Основавайки се на разработените концепция и инструментариум, 
проф. Чобанова свързва равнището и тенденциите в обновяването на бъл-
гарската икономика с две групи фактори: на развитието на пазарната ико-
номика и по-конкретно на търсенето и предлагането на нови знания в 
икономиката, и на общественото въздействие. В този смисъл по-голямото 
търсене и съответно предлагане на нови знания в националната икономика 
ще доведат до по-високо равнище на нейното обновяване. 
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Монографията предлага анализ и оценка на оригинален набор от 
фактори на търсенето на нови знания: обем на инвестициите за НИРД, 
брутно финансиране на НИРД на човек от населението, структура на разхо-
дите за НИРД, структура на текущите разходи за НИРД по видове. Като 
особено важна е определена структурата на търсене на нови знания по 
институционални сектори, намираща израз в дела на финансиране на НИРД 
от обществения и бизнес-сектора, висшето образование, нестопанския 
сектор, външните източници. Съществено е въздействието на намалението 
на броя на изследователите и неблагоприятното им разпределение по 
институционални сектори, както и на спада на търсенето на обекти на 
интелектуалната собственост с български произход. В заключение е обоб-
щено, че характеристиката на наблюдаваните фактори на търсенето на 
нови знания не дава основания за оптимистични очаквания за повишаване 
на националното равнище на иновативност.  

Проф. Чобанова доказва, че и предлагането на нови знания в българ-
ската икономика не съдейства за повишаване на равнището на нейната 
иновативност. За характеристика на предлагането се използват показа-
телите за: дял на населението със завършено средно и висше образование, 
качество на средното и висшето образование, структура на завършилите по 
специалности, дял на населението, което се образова и/или обучава; броя 
на регистрацията и заявките за патенти, заявителската активност и регист-
рацията на марки, промишлен дизайн, нови сортове растения и породи 
животни, както и броя научни публикации. Отчетено е въздействието на 
институционалните, икономическите и демографските фактори. Най-общо 
се откроява тенденция към спад в предлагането на национално базирани 
нови знания. За това съдейства развитието на глобална информационна и 
комуникационна инфраструктура и достъпът до нея, което води до това, че 
предлагането на нови знания в националната икономика е съвкупност от 
световните и националните (като част от тях) постижения. Същевременно 
предлагането на нови знания в съвременното българско общество е опре-
делено от саморазвитието на науката в рамките на научната общност, но 
има своите граници, определени от заплащането на труда и научното обо-
рудване.  

Доказаното по-силно въздействие на ограниченото платежоспособно 
търсене на нови знания за иновативността в националната икономика е 
основание в Глава 4 изследването да се насочи към факторите, които го 
определят. Като най-важни сред тях са идентифицирани и оценени равни-
щето, промяната и структурата на БВП, брутната добавена стойност (БДС), 
заетостта, външната търговия – обем, структура и партньори, формираните 
относителни предимства; институционалното търсене на нови знания и 
спецификата на процеса на тяхното създаване. Обосновано е, че въпреки 
сравнително високия темп на растеж на БВП България като страна със 
средно нисък доход на човек от населението не би могла в скоро време да 
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постигне равнището на доход и съответното равнище на платежоспособно 
търсене на нови знания на средно представените страни в ЕС. Или, с други 
думи, сегашното равнище на ръст на БВП и доходите на населението огра-
ничават търсенето на нови знания в страната.  

Идентифицирани са приоритетни направления за засилване на поло-
жителното въздействие на външната търговия върху обновяването на 
националната икономика: активизиране на участието в международните 
иновационни мрежи в секторите и отраслите с относителни сравнителни 
предимства; засилване на национално базираните изследвания в тези 
области и привличане на финансиране (предимно от ЕС) за осъществява-
нето им. Открояват се и се характеризират основните институционални 
взаимодействия, определящи търсенето на нови знания в икономиката: 
между държавните институции и науката; между науката и бизнеса; между 
науката и образованието; между държавата, бизнеса и образованието; 
между държавата и науката, бизнеса и образованието; между финансовия 
институционален сектор и науката, образованието и бизнеса; между насе-
лението като краен потребител на резултатите от иновационните усилия на 
всички институционални сектори на търсенето и предлагането на знания. 
Въпреки че приведените като аргументи данни не са най-последни поради 
липса на промяна в националната научна, технологична и иновационна 
политика, доказаните негативните тенденции не само че и днес са валидни, 
но се засилват. 

Най-голямо значение за превръщането на знанията в икономически 
резултат на сегашния етап на развитие имат фирмите - те са микрофунда-
мент за повишаване на иновативността на националното стопанство. 
Поради това в Глава 5 е анализирана иновативността на фирмите чрез 
разходите и резултатите от иновационните дейности. Идентифицираните 
фактори, които ги определят, са класифицирани и характеризирани. Сред 
тях са спецификата на дейността и големината на предприятието, отрас-
ловата му принадлежност, формата на управление и собственост, собстве-
ният научноизследователски потенциал и институционалните взаимодейст-
вия; целите или мисията на фирмата, развитостта на вътрешната инфор-
мационна и комуникационна инфраструктура, интензитетът на използването 
на вътрешните иновационни мрежи за генериране на идеи; външната 
информационна и комуникационна инфраструктура и интензитетът на 
използването на външните иновационни мрежи за генериране на идеи.  

Изведени са факторите, препятстващи иновативността, и е оценено 
тяхното влияние: финансирането (осъзнат значителен икономически риск; 
високи разходи за финансиране; недостиг на налични финансови средства 
за иновационните проекти и преки разходи за иновации); достъпът до 
информация (научна, технологична, нормативна, пазарна); човешкият фактор 
(недостиг на квалифициран технически и управленски персонал, недоста-
тъчен отклик на новите продукти от потребителите); организационно-
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управленски аспекти на осъществяването на иновационни процеси (органи-
зационна консервативност; липса на възможности за коопериране с други 
фирми или технически организации, недостиг на външни технически услуги). 

Днес оценката на разходите и резултатите от иновационните дей-
ности е изключително сложен проблем поради факта, че все още емпи-
ричните изследвания в тази област са твърде оскъдни (като най-често се 
свеждат до анализ на разходите за НИРД и придобиването на патенти) или 
липсват. Тук резултатите от иновационните дейности се наблюдават и 
характеризират в много по-широк аспект, което е принос на автора. На 
първо място, те са свързани със самооценка на реализирането на целите на 
фирмите като въвеждане на нови или подобрени продукти на пазара, както 
и на нови технологични процеси в производството, осъществяване на орга-
низационни промени, които да повишат конкурентоспособността, излизане 
на нови пазари и използване на нови суровини и материали. Освен това 
предложената и приложена методика дава възможност да се получат данни 
за иновационните резултати в три от петте направления на обновяване на 
фирмите по Шумпетер и препоръките на Евростат и ОИСР, както и да се 
добавят четири нови: брой иновационни проекти; създадени обекти на 
индустриална собственост; експортна интензивност; равнище на достъп и 
използване на информационни и комуникационни технологии. 

Капацитетът за иновации в наблюдаваните предприятия се определя 
чрез характеристика на големината на предприятията, тяхната мисия, 
въплътена в наличието на съответни иновационни проекти, и финансовите 
източници за реализирането им. Потвърждава се т.нар. неошумпетерова 
хипотеза за съществуването на положителна корелация между иноватив-
ната интензивност и големината на фирмите. Фирмената структура на 
икономиката на България, определена от преобладаването на микро-, малки 
и средни предприятия и с нисък дял на високотехнологичните фирми, 
кореспондира със слабия капацитет за големи иновационни проекти. Като 
ниско е оценено равнището на разходите за НИРД, което определя недос-
тига на капацитет за обновяване на основните им дейности. Аргументирано 
е, че върху незадоволителното обновяване на фирмите в България особено 
силно въздействие оказва ниското равнище на взаимодействия в инова-
ционната система в страната. Най-често предприятията създават сами нов 
или подобрен продукт, услуга или технологичен процес или го закупуват 
наготово от друго предприятие или институт. Рядко се работи съвместно 
при създаването на новости. Установено е, че вътрешните за фирмата 
иновационни мрежи са все още от по-голямо значение за формиране на идеи 
за иновации в предприятията в България, въпреки че фирмите са предимно 
малки и без необходимия капацитет за обновяване. От външните мрежи най-
голяма значимост за иновативността имат националните, следвани от мест-
ните и международните. От международните иновационни мрежи най-важни са 
европейските и след това тези с участието на САЩ, Япония и др. 
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Други фактори, идентифицирани като съществени за ниското равнище 
на иновативност на фирмите, са: недостигът на налични финансови сред-
ства, високите разходи за иновационни проекти, осъзнатият икономически 
риск и слабата държавна подкрепа за иновационна дейност; нискотехно-
логичната продуктова специализация и експортна структура на пред-
приятията, нискотехнологичната заетост, краткосрочният период на плани-
ране в предприятията, слабото управление на човешките ресурси, недости-
гът на схеми за венчърен капитал и за високотехнологична заетост.  

В резултат от направените анализи и обобщения е формулиран 
изводът, че ниското равнище на иновационните дейности и слабите 
иновационни резултати показват, че както търсенето, така и пред-
лагането на нови знания от българските предприятия са на ниско 
равнище. Това предполага търсенето на схеми на повишаване както на 
търсенето, така и на предлагането на нови знания от бизнес-сектора, 
основни сред които са активното взаимодействие със сектора на науч-
ните изследвания в страната и с международните иновационни мрежи.  

В Глава 6 са обобщени главните предизвикателства и противоречия 
при обновяването на българската икономика и са откроени приоритетни 
направления за обществено въздействие. Дефинираните основни предизви-
кателства са свързани с необходимостта от: значително увеличаване на 
търсенето на резултати от национално базирани научни изследвания, както 
и на финансирането на изследователската и развойната дейност в стра-
ната; възстановяване на изследователската и развойната дейност в бизнес-
сектора; укрепване на човешкия потенциал в икономиката; разширяване и 
по-добро насочване на взаимодействията между различните участници в 
националната иновационна система. Приоритетните направления за обно-
вяване в националната икономика, идентифицирани и предложени от пред-
ставителите на наблюдаваните фирми, са: обновяване на технологичната 
инфраструктура, подпомагаща комуникациите, и преди всичко предоставяне 
на достатъчно по количество и качество информация и услуги в електронна 
форма; подпомагане на академични и университетски институции за обно-
вяване на тяхната база и използването й както за обучение, така за изсле-
дователски и производствени цели; подпомагане на предприятията за 
дейности, насочени към обучението за повишаване на квалификацията, за 
придобиване на нови умения, свързани с подобряването на качеството и 
производителността на труда, със стандартизацията на произвежданата 
продукция или прилагани процедури и придобиването на съответни серти-
фикати и лицензи. 

Определени са два сценария за развитие на българската икономика. 
Първият е във връзка с продължаване на тенденцията към спад на ино-
вативността на националното стопанство, определена от все по-нараст-
ващото глобално предлагане на нови знания и намаляващото платежо-
способно търсене от бизнеса в България. Вторият сценарий предполага 
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повишаване на иновативността чрез формиране и провеждане на политика 
за обществено въздействие за повишаване на търсенето и предлагането на 
нови знания чрез по-активно и ефективно взаимодействие на националния 
бизнес, наука и образование в националните и глобалните иновативни мре-
жи за ускорено създаване, усвояване и прилагане на нови знания. 

Аргументираните в монографията на проф. Чобанова концепция, под-
ходи, методи за решаване на проблема за повишаване на иновативността 
на националната икономика, както и постигнатите резултати могат да бъдат 
използвани за формиране и определяне на стратегията и политиката на 
държавното управление, на българския бизнес у нас и в чужбина, на нетър-
говските организации, функциониращи като центрове за трансфер на 
знания. Конкретните резултати от анализите могат да послужат на нацио-
нални и европейски институции при определяне на приоритетите за финан-
сиране на НИРД в страната. Монографията може да бъде отправна точка за 
нови научни изследвания, както и за създаването на нови учебни програми 
и дисциплини във ВУЗ, а също да се използва и като ценно учебно помагало. 

 
Проф. д-р ик. н. Васил Тодоров 
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INNOVATIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY 

The last two decades of the past millennium and the beginning of the new one 
perform a period of global technological revolution, leading to significant changes in the 
development of society. The process of "creative destruction" in national economy has 
strengthened the need for a new vision for its development that is in harmony with the 
changes in technology and in society.  

In response to this need, the monograph
1
 of Prof. Rossitsa Chobanova, Dr. Ec. 

Scs. by the Economic Research Institute at BAS has appeared on the books’ market. It 
is a systematic study of the highly topical problem - important for the Bulgarian 
economy - the problem of renovation in terms of accelerating the creation and use of 
new knowledge and globalization of innovation processes. Prof. Chobanova successfully 
combines many different research approaches to characterize the proposed concept of 
innovativeness of the economy by outlining the main problems it solves, and to 
determine its relationship with the new scientific school - knowledge economy and its 
characteristics. As significant results of the study she also highlights the formulation of 
indicators to assess the innovativeness of the economy and companies identification 
and evaluation of factors that have the strongest influence on, as well as formulated 
scenarios for the development of the Bulgarian economy.  

The output of the author's thesis is that a national economy in terms of 
accelerated global technology change and participation in European integration can be 
competitive, if it has developed and implemented a specific national renovation concept 
based on the creation, adoption and use of new knowledge. In this context, the main 
objective of the study is to identify, characterize and propose a solution of the problem 
how to accelerate the renovation of the national economy, arguing directions and 
priorities for public influence on resolving the example of Bulgaria. In structural terms, 
the monograph is designed in two parts: the first one focuses the theoretical and 
methodological instruments (Chapter 1 and Chapter 2) and the second - on the applied 
analysis, synthesis, summary and conclusions of the results (Chapters 3, 4, 5 and 6). 
Contents and summary of the book are presented in English. The majour part is 
published in a book in English in Germany.  

The need for a new vision of economic development in an original way appears 
in Chapter 1. The essence of the proposed concept is that it is the concept of social 
influence on the renewal of the national economy, which is based on the creation, 
adoption and use of a new knowledge. As basic preconditions for it are determined not 
only research results of leading foreign authors, but also of authors from Bulgaria - an 
extremely rare occurrence in the national scientific literature. The practical implementation 
of this concept requires the development of tools to set social influence as a priority. 
This is the task, solved in Chapter 2. The chosen approach for development of 
instrumentation was first to analyze the existing two methodologies most widely applied 
in practice that have been elaborated to assess the development of the knowledge 
economy and the state of innovation at the level of national economy (methodologies of 

                                                            
1
 Rossitsa Chobanova (2012). Innovativeness of the National Economy. Sofia: „Prof. Marin Drinov 

Publishing House”, 435 p. 
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the World Bank and of the European Commission) in terms their ability potential to 
solve the research problem posed. The author concludes that their application has a 
high cognitive potential, and the collected information in a systematic unique database 
is a prerequisite for the further development of research in the field of renovation of the 
national economy, but they do not give a specific answer on the priorities for public 
influence on the creation, implementation and use of new knowledge within national 
economies that are used by decision-makers, such as determining the size and 
distribution of the state budget for research and development (R & D), or that of a large 
firm in the country. To answer this question, the author proposes a new approach. It’s 
most important characteristic feature is the distinction between demand and supply of 
new knowledge and corresponding positioning parameters as indicators of demand and 
supply of new knowledge in the economy. Defined is a set of indicators to assess the 
supply and demand at the macroeconomic level, company level and external demand 
and supply of knowledge. Special emphasis is placed on the characteristics of the 
institutional structure of the demand and supply of knowledge as well as their differentiation 
according to their explicitness. It is used a set of parameters. Their positioning is shown 
in a table. Data are from official national and international sources and from the author’s 
own database. Special emphasis is placed on identifying the results of innovation activities.  

Based on the developed concepts and tools, the level and trends in the 
renovation of the Bulgarian economy are influenced, as Prof. Chobanova stated, by two 
sets of factors: those of the development of a market economy and in particular the 
demand for and supply of new knowledge in economy as well as their impact on 
society. In this respect, higher demand and therefore supply of new knowledge in the 
economy will lead to higher levels of replenishment.  

The monograph provides an analysis and evaluation of the original set of factors 
in the demand for new knowledge: volume of R & D investments, gross R & D spending 
per capita, cost structure for R & D, structure of the current R & D expenditure by type. 
Particularly important is the structure of a demand for new knowledge by institutional 
sectors which is reflected in the share of R & D funding from the public and business 
sector, higher education, non-profit sector, external sources. It is essential that the 
impact of the decline in the number of researchers and their unfavorable distribution by 
institutional sectors and the decline in demand of intellectual property originating in 
Bulgaria. In conclusion, it is assumed that the characteristics of the observed factors of 
demand for new knowledge do not give grounds for optimism about raising the national 
level of innovativeness.  

Prof. Chobanova demonstrates that the supply of new knowledge in the Bulgarian 
economy does not contribute to raising the level of its innovativeness. This supply is 
characterized with indicators like share of the population with secondary and tertiary 
education, the quality of secondary and higher education, structure of graduates by 
specialties, share of the population that is educating and/or training, the number of 
registered and patent applications, the application and registration of trade marks, 
designs, new plant varieties and animal breeds, and the number of scientific publications. 
The impact of institutional, economic and demographic factors is defined. In general 
there is a downward trend in demand of nationally/produced new knowledge. This trend 
is influenced by the development of the global information and communications 
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infrastructure and access to it. This trend leads to the fact that the supply of new 
knowledge in the national economy is a collection of world and national (achievements) 
as a part of them. On the other hand the supply of new knowledge in the contemporary 
Bulgarian society is determined by the self-development of science within the scientific 
community, but this development has boundaries defined by wages and quality of 
scientific equipment.  

The demonstrated stronger impact of limited solvent demand of new knowledge 
for innovativeness in the economy justifies the study focused in Chapter 4 on the 
factors that define it. As the most important among them are identified and assessed 
the level and change in the structure of GDP, gross value added (GVA), employment, 
foreign trade - volume, structure, and partners; generated relative advantages; institutional 
demand for new knowledge and specifics of the process of creation of new knowledge. 
Reasoned that despite the relatively high growth rate of GDP Bulgaria as a country with 
low average income per capita, could not soon achieve the level of income and the 
corresponding level of effective market demand for new knowledge of the countries 
represented in the average EU. Or, in other words, the current rate of growth in GDP 
and incomes restrict the demand for new knowledge in the country.  

Identified priority areas to enhance the positive impact of foreign trade on the 
renovation of the national economy  are: increase of  the participation in international 
innovation networks in the sectors with absolute and relative comparative advantages , 
strengthening national based research in these areas and attract funding (mainly from 
the EU) to fund it. The author stands and characterizes the main institutional interactions, 
defining the demand for new knowledge in the economy: between government and science 
sector, between science and business, between science and education, between the 
state, business and education, between the state and science, business and education, 
between the financial institutional sector, science, education and business, among the 
population as an end user of the results of the innovative efforts of all institutional 
sectors of demand and supply of knowledge. Although the arguments adduced as 
evidence are not the last, due to the lack of change in national science, technology and 
innovation policy, proven negative trends are not only valid today, but intensified.  

Most important for the transformation of knowledge into economic result on this 
stage of development are the companies, they are a micro fundament increase the 
innovativeness of the national economy. Therefore, in Chapter 5 the innovativeness of 
companies is characterized. The author approaches this task defining costs and 
outcomes of innovation, as well as identifying the factors that determine them. They are 
classified and characterized. Among these factors are specifics of activities and company 
size, the sector covered, the form of governing and of property, own research capability and 
institutional interactions, objectives or mission of the company, level of internal 
information and communication infrastructure, the intensity of the use of internal 
innovation networks for generating ideas; external information and communication 
infrastructure and the intensity of use of external innovation networks to generate ideas.  

In the monograph are displayed and evaluated the influence of the factors 
hindering innovation: funding (realized significant economic risk, high funding costs, a 
shortage of funds available for innovative projects and direct innovation costs), access 
to information (scientific, technological, regulatory, market) human factors (lack of qualified 
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technical personnel, lack of qualified management personnel, inadequate response to 
new products by consumers), organizational and managerial aspects of the implementation 
of innovative processes (organizational conservatism, lack of opportunities for cooperation 
with other companies or organizations, lack of external technical services).  

Today, the cost estimates and the results of innovative activities is a complex 
problem because still empirical research in this area is scarce (as is most often limited 
to the analysis of R&D expenditure and the acquisition of patents) or absent. Here the 
results of innovative activities are observed and characterized in a much wider context, 
which is a contribution of the author. Firstly, they are associated with self-assessment 
of the achievement of objectives of companies such as launching new or improved products 
on the market, the introduction of new technological processes in the production, 
implementation of organizational changes to improve competitiveness, entering new 
markets and using new raw materials. Moreover, the proposed and applied methodology 
makes it possible to obtain data on the innovative results in three of the five areas of 
innovation in firms according to Schumpeter and recommendations of Eurostat and OECD 
and to add four new ones: number of innovative projects designed industrial property, 
export intensity, level of access to and use of information and communication technologies.  

Capacity for innovation in the surveyed enterprises is determined by the 
characteristic size of the enterprise, its mission, embodied in the presence of relevant 
innovative projects, and the financial resources for their implementation. The „Neo-
shumpeter Hypothesis" about the existence of a positive correlation between innovation 
intensity and firm size is confirmed. It is argued that the corporate structure of the 
economy of Bulgaria, determined by the prevalence of micro, small and medium 
enterprises and a low share of high-tech firms, is corresponding to the low capacity for 
large innovative projects. The level of expenditure on R&D in the firms is assessed as 
low, which determines the lack of capacity to change their basic activities.  

It is reasoned that to the poor update of the companies in Bulgaria has a 
particularly strong impact the low level of interaction in the innovation system in the 
country. Most often companies create their own new or improved product, service or 
process or buy it ready-made from another company or institution. Rarely they work 
together in creating innovations. It was found that intra-firm innovation networks are still 
of greater importance for the formation of ideas for innovation in enterprises in Bulgaria, 
although the companies are mostly small and without the capacity for renewal. From 
external networks, national networks have the greatest significance for the innovation, 
followed by local and international networks. Among international innovation networks the 
most important are the European, followed by those involving the U.S., Japan and 
others.  

Other factors identified as important to the low level of innovativeness of firms 
are: lack of available financial resources, high costs of innovation projects realized 
economic risk and weak government support for innovation, low-tech specialization and 
export structure of enterprises, low-tech employment, short-term planning period in 
enterprises, weak human resources management, the shortage of venture capital 
schemes and schemes for high-tech jobs.  

As a result of the analyzes and assumptions the conclusion is the low level of 
innovation activities and insufficient innovation results show that both the demand and 
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supply of new knowledge of Bulgarian enterprises are low. This implies the search for 
schemes that increase both the demand and the supply of new knowledge from the 
business sector, key among which are the active interaction with the research sector in 
the country and international innovation networks.  

In Chapter 6. the author summarizes the main challenges and controversies in 
the renovation of the Bulgarian economy, highlights priority areas for impact on society. 
The defined major challenges are related to the need for: a significant increase in 
demand for results of nationally based research activities, as well as for funding R&D in 
the country, recovery of R&D and creation of industrial property in the business sector 
and strengthening the human potential of the economy, widening and better targeting of 
interactions between different actors in the national innovation system. Identified are 
the priority areas for updating the national economy by the representatives of the 
observed companies. They are: upgrading the technology infrastructure supporting 
communications, and above all providing a sufficient quantity and quality of information 
and services in electronic form; supporting academic and university institutions, updating 
their facilities and using it as training for both research and production purposes; enterprise 
support for activities related to training to acquire new skills related to improving quality 
and productivity, to standardization of production or applied procedures and the 
acquisition of relevant certificates and licenses. 

Two scenarios are defined for the development of the Bulgarian economy. The 
first is the continuation of the downward trend for innovativeness of the national 
economy determined by the growing global supply of new knowledge and declining its 
market demand from creditworthy businesses in the country. The second scenario 
assumes increasing innovativeness through the formation and implementation of public 
policy impact of increasing demand and supply of new knowledge through active and 
effective interaction of the national business, science and education in the national and 
global innovation networks to accelerate the creation, adoption and application of new 
knowledge. 

In conclusion Prof. Chobanova argues the concept, approaches, methods for 
solving the problem of increasing the innovativeness of the economy, and the results 
achieved can be used to shape and define the strategy and policy of the government, 
of the Bulgarian businesses in the country and abroad, of nonprofit organizations, 
functioning as centers of knowledge transfer. The specific results of the analysis may 
serve national and European institutions to set priorities for R&D funding in the country. 
The study can serve as a starting point for new research, and the creation of new 
curricula and courses in universities. The work could also be used as a valuable 
teaching tool. 

 
Prof. Vasil Todorov, Dr. Ec. Scs. 
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