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Доц. д-р Юли Радев*

ТЪРГОВИЯТА С ПРИРОДЕН ГАЗ В ЕВРОПА ОТ ГЛЕДНА
ТОЧКА НА ПАЗАРНОТО НЕРАВНОВЕСИЕ
*

Изведени са моделите на статичното и динамичното неравновесие на
базата на един по-внимателен, търсещ общото начало, прочит на класическите постановки за равновесието на пазарите и процеса на договаряне, както и на съвременните теории на динамичното равновесие и
дългосрочното договаряне. Теорията на неравновесието е комбинирана с
емпиричните изследвания на газовия сектор в Европа и е представен
обобщаващ коментар.

JEL: В13; C23; Н21; L24; L95
Според теорията на неравновесието пазарното равновесие представлява
абстрактен гравитачен център, към който търговският обмен се стреми или се
приспособява в процеса на договаряне между контрагентите. Крайният резултат от този процес е поредица от временно балансирани спот пазари и
дългосрочни договори, обвързващи агентите за повече от една търговска
фаза. Такава визия за търговските отношения дава възможност да се конструира една обобщаваща теоретична рамка на динамичното неравновесие,
която комбинира теориите на пазарното равновесие – теорията на временното равновесие и теорията на рационалните очаквания, с тези на дългосрочното договаряне – теорията на агентството, теорията на транзакционните
1
разходи и теорията на правата на собственост.

Пазарните модели и неравновесието
Забележително е, че много от характеристиките на неравновесието са
изведени далеч назад във времето в условията на остри научни спорове, в
началото за състоянието на статичното, а по-късно и на динамичното равновесие на пазарите.
Противоречивите гледни точки между Еджеуърт (1881) и Валрас (1874) и
техните последователи за причинно-следствената зависимост между пазарното
равновесие и билатералните преговори допринасят за популяризирането на
модела на търсенето и предлагането на Маршал (1890). Допускайки, че договарянето е ключовият компонент на процеса на приспособяване на пазара към
неговото равновесно състояние, Маршал дава отговор на въпроса защо равновесието на Валрас е най-приемливият компромис на недетерминираността на
Еджеуърт. Именно в тази аналитична рамка прозира концепцията за неравновесието, според която билатералните преговори са причина, а не следствие на
*
1
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равновесието, и че то е имагинерно крайно състояние. Най-сериозният недостатък на модела на Маршал е, че представя частичното, а при определени условия
и общото икономическо равновесие без никаква перспектива във времето. Изборът на изолиран период означава, че не се проявяват никакви икономически
феномени и че фундаментите на икономиката остават постоянни.
Проблемът е, че с течение на времето непрекъснато се извършват големи
или по-малки, но необратими промени. Внимателният анализ на най-известния
производствен модел на Валрас показва, че имплицитно той съдържа интертемпорални характеристики. Последващите изследвания и най-вече моделът на
формирането на капитала и кредитирането на Валрас доказват тази теза. Нещо
повече, Моргенщерн (1935), Хайек (1937), Хикс (1939), Линдал (1939) и др. използват последния модел на Валрас, за да инкорпорират времето в стандартните стационарни представи за равновесието. Основният извод от научните
дебати през 30-те години на миналия век е, че динамичното развитие на пазарите зависи от формирането на очакванията и предварителното проектиране на
търговските споразумения.
От гледна точка на неравновесието най-значимият резултат от дебатитe тогава е теорията на временното равновесие на Хикс (1939), възродена
през последните две десетилетия на ХХ век с допълненията, направени от
Грандмон (1977). Подобно на модела на статичното равновесие на Маршал,
теорията на Хикс допуска две равновесни концепции, като временното равновесие се достига незабавно, а неравновесието е процесът на коригиране към
динамично равновесие. За разлика от статичното равновесие обаче динамичното не е гравитачна точка, а гравитачна или референтна писта, около която
конвергира действителната траектория. Идентичният подход спрямо двата
типа механизми дава възможност да се изведе една обобщаваща за статичната и динамичната перспектива на пазарите теоретична рамка на неравновесието.
Идеята за динамично развитие на пазарите получава истинско признание с появата на теорията на завършените пазари на К. Ароу (1953) и Ж. Дебрьо (1959). Теорията Ароу-Дебрьо, която, от една страна, приема фючърсната
икономика, описана от Хикс, а от друга, е връщане към концепцията за съвършената прозорливост, всъщност онагледява идеалната равновесна писта.
Цялата търговия с голям, но краен брой търговци, времеви интервали и стоки
приключва (благодарение на съвършената прозорливост) преди началото на
разглеждания ограничен времеви хоризонт. Търговците подписват съвършени (всеобхватни) договори, с които преодоляват несигурността, генерирана от
икономическите фундаменти, и гарантират изпълнението на всички сделки на
точно определените бъдещи дати. Динамичното или интертемпоралното (както се използва за този модел) равновесие, което се установява преди началото на икономическата активност, е единствена концепция и единствен критерий за равновесие и пазарно балансиране. Неравновесие не се проявява
под каквато и да е форма, затова не са необходими нито корекции, нито до4
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пълнителни преговори. Последната констатация означава, че равновесието
Ароу-Дебрьо е динамичен аналог на статичното равновесие в производствения модел на Валрас. 2
Заради нереалистичните допускания, върху които е построена, през 70те години теорията Ароу-Дебрьо губи популярност най-вече пред теорията на
рационалните очаквания, но и пред възраждащата се теория на временното
равновесие. Въпреки че традиционната неокласическа школа отъждествява
теорията на рационалните очаквания с анализа на интертемпоралните замествания в модела на реалния бизнес-цикъл и я посочва като най-модерната аналитична рамка на равновесието, по подобие на временното равновесие на Хикс тя също може да се представи от гледна точка на неравновесието. Аргумент в полза на това съждение е фактът, че в своя анализ Лукас
(1972) изоставя доминиращите тогава интерпретации (както в кейнсианския
модел) на реалните бизнес-флуктуации от позицията на пазарния провал и
допускането за „учене от грешките” и подобно на Хайек приобщава бизнесцикъла към „територията” на теориите на стойността. Освен това от трите
условия за съществуване на динамично равновесие – балансиране на пазара, свършена прозорливост и единен критерий за равновесие, теорията на
рационалните очаквания признава само първия. За разлика от теорията на
временното равновесие обаче, допускаща една-единствена равновесна писта, около която гравитират всички възможни траектории от временни равновесия, в теорията на рационалните очаквания всяка траектория се нарича
равновесна писта.
Според нас теорията на рационалните очаквания също приема динамичното приспособяване на пазарите, но не го представя през призмата равновесие/
неравновесие. Различното тълкуване е въпрос на форма, не на съдържание. А
това, че динамичното приспособяване не се нарича неравновесие, не означава,
че то не съществува. Разграничението на Гросман (1977, 1981) и Раднер (1979)
на напълно прозрачно (доминантно по Парето) равновесие и частично разкриващо информацията (доминирано по Парето) равновесие при рационални очаквания потвърждава тази теза.
От гледна точка на механизма на динамичното неравновесие може да се
направи следното важно обобщение. Абстрахирайки се от (приемайки че не се
проявява) несвойствената или поведенческа несигурност (дължаща се на поведението на икономическите агенти), теорията Ароу-Дебрьо застрахова цялата
свойствена несигурност (дължаща се на икономическите фундаменти), а интертемпоралното равновесие онагледява общата гравитачна писта, около която
конвергират траекториите и от теорията на временното равновесие, и от тази на
рационалните очаквания.
2

До 1954 г., когато У. Жафе превежда всички томове на „Елементите на чистата икономика“
(1871), Л. Валрас се асоциира единствено със своя производствен модел, представен от
Касел (1918).
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Дългосрочното договаряне и неравновесието
В последователната структура на пазарите се променя и тълкуването на
понятията „договор“ и „договаряне“. Те се превръщат в синоним на дългосрочните договори, които са търговски споразумения, подписани в една търговска
фаза и изпълнявани в следваща такава. Интересът към дългосрочните договори
е провокиран от необходимостта да се застрахова несвойствената (поведенческа) несигурност. С тази алтернатива търговските отношения се осъществяват
или на последователно развиващи се спот пазари, или чрез дългосрочни договори, а организационната структура на индустриите е баланс между двете
форми на търговия.
Ролята на дългосрочни договори като инструмент за динамично координиране на индивидуалните планове и очаквания в условията на несвойствена несигурност е най-ясно заявена в контекста на асиметрията на информацията между търговците в модела на агентството. В тези случаи подписаните пълни дългосрочни договори осигуряват ефективно координиране на търговските отношения, стига всички несигурни събития да са съобразени по найрационалния начин (Grossman, Hart, 1980).
Невъзможността да се конструират изцяло детайлни договори насочва
вниманието към непълното договаряне и концепцията за ограничената рационалност (Simon, 1962), която през 70-те години е все още една странична и
непозната част от икономическата наука (De Alessi, 1983). Допускането за ограничена рационалност предполага, че не всички несигурни ситуации могат да се
идентифицират предварително, затова договорите остават непълни. Такива договори са съвместими и с хипотезата за рационалното поведение, изразяваща
се в коректна прозорливост или второто най-добро решение на агентите. Но тъй
като по онова време концепцията за непълните договори е алтернатива на тази
хипотеза, неокласиците предпочитат пълните договори и по-скоро тяхното приложение за разрешаване на проблема с асиметрията на информацията.
През втората половина на 80-те години се наблюдава нова вълна от теоретични и емпирични изследвания на непълните договори. Тази научна литература, чиято най-забележителна част е теорията на правата на собственост, се
обединява около концепцията за транзакционните разходи. Както твърди самият
Уилямсън (1996), непълното договаряне е напълно формализирана версия на
теорията на транзакционните разходи. Основната разлика между двете теории е,
че теорията на правата на собственост разглежда непълния договор от позицията на неокласическия постулат за пълната рационалност. Това между другото е повод за напрежение между анализаторите на непълните договори и
последователите на неокласическата икономика. Като резултат от опитите за
разрешаване на нарастващите противоречия се формират две алтернативни
течения. Първото, което се отстоява и прилага от представителите на теорията
на агентството (Tirole, 1994), отрича теорията на непълното договаряне, приемайки пълните (и оптимални) договори като единствено подходяща теоретична
рамка за тълкуване на договорните отношения. Обратно, второто течение залага
6
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само на ограничената рационалност и непълното договаряне. Както обикновено,
истината вероятно е някъде по средата, а двете течения в договарянето, допълвайки теорията на рационалните очаквания (с пълното договаряне) и теорията
на временното равновесие (с непълното договаряне), формират два алтернативни модела на динамичното неравновесие.
От представения накратко исторически преглед на микроикономическата
наука могат да се формулират няколко задачи, чието решаване ще очертае
основните аспекти на новия теоретичен подход - теорията на неравновесието:
(1) Дефиниране на механизма на статичното и динамичното неравновесие; (2)
Анализ на теорията на интертемпоралното равновесие Ароу-Дебрьо в ролята й
на динамична равновесна писта; (3) Систематизиране (и комбиниране) на алтернативните теоретични модели на последователно развиващите се пазари и дългосрочните договори; (4) Анализ на непълното договаряне и допускането за
ограничената рационалност в поведението с цел разширяване на дескриптивните възможности на теорията на неравновесието; (5) Представяне на организационните структури на индустриалните сектори като баланс между спот пазари
и дългосрочни договори; (6) Анализ на спот пазарите и/или дългосрочните договори, отчитайки взаимната зависимост между двете форми на търговия.
Решаването на последните две задачи може да се представи чрез търговията с природен газ, в която съжителстват паралелно спот пазари и дългосрочни договори. Очертани са три хипотези за развитието на този сектор в
Европа, които са тествани с конкретни емпирични изследвания.

Емпирични изследвания на търговията с природен газ в Европа
Без да се позоваваме на каквито и да е изследвания, но познавайки
естеството на петролната индустрия, характерна с ограничена конкуренция,3 с
приближаващото се изчерпване на нефта и природния газ и без ясна алтернатива за бъдещето,4 с негативното въздействие върху околната среда и с
необходимостта от устойчив растеж (без да сме пристрастни към тиражираните
модели), ние заявяваме тезата, че дългосрочните договори ще останат найефективният начин за хеджиране на риска. Видът на договорите, тяхната продължителност, защитните клаузи, своеобразните взаимоотношения и т.н. ще се
определят от съществуващите или ситуиращите се спот пазари и от факторите
на ефективното договаряне в отделните сектори.
Основната хипотеза за организационната структура на газовия сектор
на страните от Европейския съюз е, че балансът между спот пазарите и дългосрочните договори в газовия сектор зависи от съотношението между дългосрочните и краткосрочните ценови еластичности. Тази хипотеза е резултат от
теоретичния анализ на потребителското търсене, който показва при какви
3

Ще припомним клишето, че там, където има тръби и жици, не може да има истинска конкуренция.
4
При сегашните темпове на добив жизненият цикъл на нефта ще продължи още 35 години, а на
природния газ 70 години.
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условия дългосрочните договори са необходими за застраховане на несвойствения риск и при какви условия от тях могат да спечелят както потребителите, така и производителите. В използваните и извършените анализи на
газовия сектор се отчита фактът, че структурата на този сектор е твърде
специфична. Природният газ традиционно се търгува с дългосрочни договори, а спот пазарите се появяват като следствие на политически решения и дерегулацията. Тази особеност влиза в известно противоречие с теоретичните
постановки, в които водещата причина за подписване на обвързващи търговците дългосрочни договори е конкуренцията между производителите на спот
пазарите.
Според Алаз и Вила (1993) при постоянна ценова еластичност на търсенето и при продажби на няколко договорни етапа в конкурентната рамка на
Курно, олигополните производители предлагат част от продукцията си чрез
изпреварващи сделки с дългосрочни договори. Така те губят интерес да задържат предлагането на спот пазарите, а цените се понижават. Тази тенденция се проектира в подписването на дългосрочните договори, затова цените в
търговията с природен газ тръгват надолу. Потребителите печелят от дългосрочните договори, тъй като във всяка фаза производителите продават повече продукция на по-ниски цени. Ако производителите влязат в тайно съглашение и нито един от тях не подпише дългосрочен договор, всички те ще спечелят. Индивидуално обаче отделният производител печели, когато, изпреварвайки конкурентите, влиза в дългосрочни споразумения.
Ако се допусне нарастване на ценовата еластичност, от дългосрочните
договори все пак могат да спечелят всички производители. „Обещавайки” ниски цени, дългосрочните договори стимулират потребителите да инвестират в
специфично за съответното енергийно потребление оборудване. Това разширява мащабите на пазара, а оттук нараства печалбата на добивните компании в
дългосрочен план. Размерът на този ефект зависи от съотношението между
(високата) ценовата еластичност в дългосрочен аспект и (ниската) ценовата
еластичност в краткосрочен.
Нойхоф и Хиршхаузен (2005) сравняват печалбата с и без дългосрочни
договори, като основните детерминанти са броят на производителите и съотношението дългосрочна/краткосрочна еластичност (относителната еластичност).
Макар и опростен и с твърде силни допускания, този анализ води до фундаментални изводи. За малки стойности на относителната еластичност (γ) пазарната сила доминира над дългосрочното договаряне и производителите печелят
от чистата спот търговия. Ако γ надвишава 4.8, ползите от стимулиращите разрастването на пазара дългосрочни договори постоянно се увеличават и олигополистите печелят от договарянето. За потребителите дългосрочните договори
са изгодни независимо от стойностите на γ, тъй като цените с договори са пониски, отколкото при чиста спот търговия.
Емпиричните резултати в много голяма степен потвърждават горните
изводи. Според анализите на потреблението на природен газ на Ал Сахлави
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(1989) и Естрада и Фуглеберг (1989) например в индустриалния сектор дългосрочната еластичност надвишава краткосрочната 4-5 пъти, докато за обслужващия сектор и домакинствата това съотношение е в границите 5-10. Съпоставяйки емпиричните изследвания, ще приемем, че критичната еластичност
(след която дългосрочните договори са изгодни за производителите) е 3-4 за
индустриалния сектор и 4-5 за този на домакинствата. Колкото по-голяма е
относителната еластичност, толкова по-голяма е ползата и съответно силата
на дългосрочните договори.
От опита на САЩ в либерализацията на газовия сектор също могат да
се направят полезни изводи и прогнози за организационната структура на газовия сектор в Европа. В условията на дерегулация в този сектор се обособяват четири етапа, които се характеризират с: излишък на дългосрочни договори; либерализация; нарастващи цени; дефицит на дългосрочни договори.
Перспективата е след кратко затишие, макар и променена, ролята на дългосрочните договори да се повишава.
Оценките на дългосрочните и краткосрочните еластичности на търсенето
на газ спрямо цената и други променливи, участващи в детерминирането на
функцията на енергийното търсене, се получават на базата на специфични
иконометрични модели и методи. Отправна точка в моделирането на енергийното търсене е динамичният (лагов) логлинеен регресионен модел на Койк
(1954). Този модел в най-голяма степен се доближава до действителния избор,
позволява лесна обработка на данните и, което е най-важното, директно изчислява двата вида ценови еластичности на търсенето (вж. Приложение 1).
Комбинираните ДРНС (динамични редове-напречни сечения) данни по
принцип обединяват динамичните редове на няколко напречни сечения. В
представения иконометричен модел на търсенето на природен газ са анализирани 12 страни, като всяка от тях се наблюдава между 9 и 20 години (вж.
по-подробно Радев, 2012). Тъй като при комбинирани ДРНС данни обикновеният метод на най-малките квадрати (ОНМК) нарушава основните допускания относно статистическата грешка, оценките на еластичностите се извършват с алтернативни методи. Освен ОНМК в анализа са използвани още
три категории методи: подобрени методи за оценка на най-малките квадрати; методи с хетерогенни коефициенти на отсечката; методи с хетерогенни
коефициенти на наклона.
Представител на третата категория е теоретично най-добре обоснованият метод на случайните коефициенти (МСК). Според него еднотипните параметри в напречните сечения от данни са случайни величини, които се извеждат от общо разпределение при постоянни хиперпараметри. На базата на
МСК през последните години се разработва т.нар. свити оценители на Мадала (Maddala et al., 1997), включващи емпиричния подход на Бейз и характерното апостериорно вероятностно разпределение. Емпиричните изследвания показват, че в сравнение с всички останали методи свитите оценители
дават най-правдоподобни прогнози.
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За изчисляване на доверителните интервали на получените оценки също
се препоръчват няколко алтернативни метода, като основният проблем е, че
краткосрочната и дългосрочната еластичности са съответно линейна и нелинейна функции на нормално разпределени параметри. Въпреки че в предходните изследвания най-често се използват методът делта и „наивните”
доверителни интервали, бутстрап методът показва най-достоверни резултати.
Втората хипотеза за организацията на газовия сектор е, че много често
процесът на договаряне не следва пазара. Противоречивите ефекти на договарянето и съответно на пазарните отношения са анализирани през призмата
на разпределението на данъчната тежест. При промяна на данъците потребителите и производителите могат да избягнат част от данъчната тежест за
сметка на други звена на оперативната верига. В международната търговия
особен интерес представлява стратегическата възможност за пренасочване
на данъчната тежест към чуждестранните производители.
Традиционно анализът на данъчната политика се извършва с пазарния модел, като разпределението на данъчната тежест зависи от еластичностите на търсенето и предлагането. Този подход е много добра изходна
позиция за по-детайлно тълкуване на данъчната тежест, защото, както твърдят Котликоф и Съмърс (1987), се спазват основните принципи в данъчното
облагане, в т.ч. възможността за избягване на данъците от тези търговци,
които са с по-еластично търсене или предлагане. Най-сериозният недостатък на пазарния модел (основаващ се на частичното равновесие на Маршал) е изолирането от другите пазари, макар че в случая с газа този теоретичен вакуум се запълва от кръстосаните еластичности спрямо цените на
газьола и електричеството.
В доминирания от дългосрочни договори газов сектор все пак спот
пазарите са важен фактор в разпределението на данъчната тежест, но преди
всичко със скритото си въздействие върху ex post силата за водене на преговори. Дългосрочните договори не съдържат никакви специални клаузи за
разпределението на данъчната тежест или ползите от промяната на данъците на природния газ, затова предоговарянето играе основна роля в разпределението на данъчната тежест в търговията с природен газ.
От модела на преговорната сила на Неш се извеждат три алтернативни
възможности за разпределението на данъчната тежест, които обаче не могат
да се тестват емпирично. Затова за проверката на втората хипотеза се конструира регресионен модел, с който се оценява влиянието на енергийните
данъци (и други ключови показатели) върху цената на внос на природния газ
(вж. Приложение 2).
Резултатите от изследването показват, че няма значима негативна
връзка между цената на внос и данъците и противно на очакванията, създадени от пазарния модел, страните-вносители не могат да пренасочат част от
нарастващата данъчна тежест към производителите. Това означава също, че
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скритите сили на спот пазарите нямат съществено влияние в предоговарянето на дългосрочните вземи-или-плати договори (вж. по-подробно Радев, 2013).

Третата хипотеза за неравновесния газов сектор на ЕС е, че в процеса на
либерализация продължителността на дългосрочните договори намалява. В
зависимост от начина, по който се конструират моделите на продължителността
на договорите, се разграничават два подхода. Първият се основава на емпирични наблюдения и изследвания, които трябва да потвърдят или отхвърлят
хипотезата за икономизиране на транзакционните разходи. Самите транзакционни разходи се оценяват с помощта на нормативни сравнителни анализи (Crocker
& Masten, 1985, и Hubbard & Weiner, 1986). Вторият подход извежда на преден
план основните детерминанти на транзакционните разходи (специфичност на
активите, несигурност, честота на транзакциите) и измерими показатели, представящи детерминантите. С регресионен анализ се тества влиянието на всяка от
тези т.нар. прокси променливи върху продължителността (или друг компонент)
на договора.
В изследванията на дългосрочните договори в газовия сектор на Европа
се актуализира вторият подход. Емпиричните тестове по програмата „Глобализация на пазарите на природен газ” на Нойман и Хиршхаусен (2004, 2006),
Нойхоф и Хиршхаусен (2005) и др. потвърждават тезата, че с прехода от монополна към конкурентна пазарна структура интересът към договорите в
газовия сектор временно намалява (вж. Приложение 3). В дългосрочна перспектива обаче по-гъвкавите или с нарастваща продължителност дългосрочни
договори ще останат незаменим инструмент за повишаване ефективността на
инвестициите, сигурността на предлагането и конкуренцията в газовия сектор
и енергийната индустрия.
*
Накрая ще подчертаем, че теорията на неравновесието представлява
една логично подредена структура, в която намират място всички по-значими
модели от еволюционното развитие на микроикономическата наука. Най-сериозното предимство в обосноваването на теорията е комбинацията на различните модели на статичното и динамичното равновесие с тези на пълното и
непълното дългосрочно договаряне в алтернативни модели на пазарното неравновесие.
Що се отнася до емпиричните изследвания, то броят на значимите
емпирични изследвания на международните договори за доставка на природен газ в страните от Европейския съюз е силно ограничен, главно заради
липсата на данни. За разлика от САЩ, където след 1981 г. достъпът до подписаните договори и съответната информация относно детайли, клаузи, коригиращи компоненти на договорите е свободен, в Европа едва ли има по-голяма търговска тайна от условията за доставка на природен газ. Затова найчесто необходимите данни се събират от обществени източници, като част от
тях се проверяват от експерти.
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Приложение 1

Емпиричен анализ на търсенето на природен газ
от домакинствата 5
В емпиричното изследване участват основните европейски потребители на природен газ, както и държавите от Централна и Източна Европа
(ЦИЕ), използващи южната част на газопроводната мрежа Русия-Европа.
Анализирани са общо 12 европейски страни, номерирани по следния начин:
Австрия (1); Финландия (2); Франция (3); Германия (4); Гърция (5) Испания
(6); Италия (7); Обединеното кралство (8); Полша (9); Румъния (10); Чешка
република (11); България (12). Получените резултати дават възможност да
се направят изводи и заключения за нова Европа и годините на прехода в
ЦИЕ.
Таблица 1.1
Статистически данни за България
Година

Търсене на
природен газ
(тне/хил. ч)

Цена на природния газ
(EUR/тне)

Цена на газьола (EUR/тне)

Цена на електричеството
(EUR/тне)

Доход
(хил.EUR/ч)

НDD
индекс

1995

0.60

119.98

228.03

0.00

0.98

2570

1996

1.22

124.17

210.99

0.00

0.78

2808

1997

1.84

158.24

284.54

786.36

0.92

2494

1998

2.47

149.14

317.40

754.07

1.05

2561

1999

2.73

115.39

305.06

740.56

1.20

2508

2000

2.82

138.75

332.86

621.25

1.28

2430

2001

3.04

156.95

292.49

585.88

1.46

2501

2002

3.25

152.78

361.03

608.50

1.62

2512

2003

3.20

171.16

472.69

711.89

1.70

2868

2004

3.48

177.04

672.86

762.94

1.86

2500

2005

3.63

186.34

829.42

767.09

2.05

2649

2006

3.91

227.30

902.06

837.69

2.32

2622

2007

4.42

257.85

1044.14

967.93

2.59

2356

2008

5.00

357.71

1366.19

1179.57

2.93

2430

Отделните променливи са обединени в динамичния логлинеен лагов
модел:
(1) y t,i = β 0,i + β y,i y t -1,i + β G,i p G,t,i + β E,i p E,t,i + β F,i p F,t,i + β m,i m t,i + β z,i z t,i + ε t ,i ,
5
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за всяко t=1,2,…T i (номерът на годините) и i=1,2…12 (номерът на страните),
където:
y t,i =ln(потреблението на природен газ на човек от населението в сектора на
домакинствата в година t);
y t -1,i =ln(потреблението на природен газ на човек от населението в сектора на
домакинствата в година t-1);
p G, t,i =ln(реалната цена на природния газ в сектора на домакинствата);

p E, t,i =ln(реалната цена на електричеството в сектора на домакинствата);

p F,t,i =ln(реалната цена на газьола в сектора на домакинствата);
m t,i =ln(реалният доход на човек от населението);

z t,i =ln(индекс на отоплителните дни);
ε t,i ∼N (0, ψ i 2) - показател на грешката (ψ i 2>0).
За да се избягнат субективните предпочитания и некоректните интерпретации на оценките на параметрите и доверителните интервали, тук са използвани 11 оценъчни метода.
Първите шест са от категорията хомогенни оценители: (1) ОНМК; (2)
ГНМК с авторегресионна грешка от първи ред (ГНМК-АР1); (3) метод на случайните ефекти (СЕ); (4) СЕ с авторегресионна грешка от първи ред (СЕАР1); (5) метод на постоянните ефекти (ПЕ); (6) ПЕ с авторегресионна грешка
от първи ред (ПЕ-АР1). Освен тях са използвани още пет хетерогенни оценителя: (7) моделът на случайните коефициенти (МСК), който участва с обща за
цялата база данни оценка, определена по двустъпковия метод на Суоми
(1970); (8) индивидуален ОНМК оценител за всяка страна; (9) индивидуален
ГНМК-АР1 оценител за всяка страна; (10) свит оценител, използващ индивидуалната ОНМК оценка на отделните сечения; (11) свит оценител, използващ
индивидуалната ГНМК-АР1 оценка за отделните сечения.
Все пак вниманието е насочено към междинните по отношение на хетерогенността оценители на постоянните ефекти (ПЕ) и на случайните ефекти
(СЕ), моделът на случайните коефициенти (МСК) и най-вече към по-иновативните итеративни свити оценители на Мадала.
За обработката на ДРНС данните е използван програмният продукт
STATA 8.1 Intercooled, както и съвместимите с него GLLAMM и WinBUGS,
необходими за изчисляването на свитите оценители.
Общо краткосрочните ценови еластичности са много ниски, клонят към
нула и са с малка степен на достоверност. За някои страни хетерогенните
оценки на тези еластичности приемат положителни стойности, което за съжаление се проектира и в дългосрочна перспектива. Включването на лаговата
цена на газа в модела не променя този факт. Въпреки че според всички оце13
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нители кръстосаните ценови еластичности приемат стойности в твърде широк
диапазон, положителните знаци все пак са индикатор, че електричеството и
особено газьолът са заместители на природния газ.
Както в други изследвания на свитите еластичностите (Мадала и др.,
1997; Нилсен и др., 2005), в дългосрочен план се срещат положителни ценови
еластичности и отрицателни еластичности спрямо дохода, докато в краткосрочен аспект ценовите еластичности са близки до нула.
Таблица 1.2.
Оценки на параметрите на регресионния
модел*
Оценител

βY

βG

βF

βЕ

βm

βz

βo

ОНМК

0.967
1%
(184)

0.030
(1.14)

-0.052
5%
(-2.51)

-0.040
(-1.26)

0.015
(0.95)

-0.130
1%
(-4.42)

1.618
1%
(5.33)

ГНМКАР1

0.967
1%
(180)

0.033
(1.22)

-0.052
5%
(-2.50)

-0.041
(-1.30)

0.014
(0.87)

-0.126
1%
(-4.21)

1.588
1%
(5.15)

СЕ

0.966
1%
(163)

0.027
(0.95)

-0.050
5%
(-2.28)

-0.034
(-1.03)

0.014
(0.85)

-0.128
1%
(-3.85)

1.567
1%
(4.78)

СЕ-АР1

0.963
1%
(125)

0.061
10%
(1.67)

-0.051
10%
(-1.81)

-0.066
(-1.53)

0.006
(0.29)

-0.085
5%
(-2.02)

1.292
1%
(3.02)

ПЕ

0.939
1%
(37)

0.005
(0.11)

-0.006
(-0.15)

-0.036
(-0.79)

-0.001
(-0.00)

0.297
10%
(1.86)

-1.790
(-1.44)

ПЕ-АР1

0.813
1%
(22.14)

-0.049
(-0.81)

0.019
(0.40)

-0.061
(-1.06)

0.139
10%
(1.79)

0.162
1%
(3.42)

-0.130
(-0.90)

МСК

0.461
1%
(4.68)

-0.042
(-0.41)

-0.017
(-0.19)

-0.069
(-0.60)

0.998
(1.34)

0.582
1%
(2.93)

-3.842
(-1.29)

ОМНК
(инд.)

Мин.
Ср.
Макс.

-0.274
0.320
0.679

-0.628
-0.083
0.268

-0.439
0.007
0.756

-0.661
-0.055
0.378

-0.295
1.308
9.007

-0.347
0.672
1.434

-30.993
-4.624
3.278

ГНМКАР1
(инд.)

Мин.
Ср.
Мак.

-0.250
0.358
0.677

-1.061
-0.142
0.273

-0.426
0.006
0.756

-0.658
-0.053
0.315

-0.304
1.312
8.801

-0.303
0.723
1.778

-31.272
-4.679
2.238

Свити
ОНМК

Мин.
Ср.
Макс.

0.519
0.662
0.784

-0.191
-0.026
0.151

-0.251
-0.020
0.081

-0.373
-0.076
0.083

-0.169
0.266
0.828

-0.042
0.253
0.563

-0.667
-0.211
0.023

Свити
ГНМКАР1

Мин.
Ср.
Макс.

0.373
0.608
0.744

-0.219
-0.043
0.200

-0.326
0.025
0.194

-0.437
-0.055
0.160

-0.215
0.400
1.018

-1.403
0.374
1.349

-1.089
-0.326
0.16

10%.
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Приложение 2

Емпиричен анализ на цената на внос на
природен газ в Европа 6
Екзогенните детерминанти на цената на внос на природен газ са цената
на нефта, данъчното ниво и потреблението на човек от населението. Участието на спот цената на нефта е следствие от факта, че ценовата формула
на природния газ е до голяма степен зависима от тази променлива. Това
предполага и силна положителна връзка между цената на нефта и цената на
внос на природния газ. Частното потребление участва в модела, тъй като
най-често предизвиква отместване на кривата на търсене на природен газ.
Цената на газа от предходната (лагова) година е добавена, за да отрази разходите за приспособяване. Така договорният модел се свежда до следното
уравнение:
(1) p G ,i ,t = βi + β G ,i p G ,t -1,i + β o ,i p o ,t ,i + β T ,i Tt ,i + β m ,i m t ,i + ε t ,i , където:

pG ,t ,i =ln(цената на внос на природния газ в страната i в годината t);
p G , t -1,i =ln(лаговата цена на вноса на природния газ в страната i в годината t);

p o , t ,i =ln(спот цената на барел нефт, сорт Брент);
Tt ,i

=ln(данъкът, налаган на домакинствата);

m t ,i =ln(доходът на човек от населението).
Използвани са ДРНС данни за 12-те европейски страни през периода
2001-2008 г.
Таблица 2
Оценки на параметрите на регресионния модел*

β G ,i

β o,i

β T ,i

β m,i

βi

ОНМК

0.156
1%
(4.10)

0.717
1%
(19.74)

0.106
1%
(5.14)

-0.05
1%
(-2.75)

-0.001
(-0.01)

СЕ

0.139
1%
(3.95)
0.113
1%
(3.43)

0.723
1%
(20.87)
0.745
1%
(14.45)

0.105
1%
(4.35)
0.077
(0.89)

-0.05
(-2.22)
-0.019
(-0.14)

0.06
(0.28)
0.127
(0.56)

Оценител

ПЕ

* За N=84 наблюдения, при коригирана R2=0.89. В скоби са представени
съответните t-статистики с ниво на значимост 1, 5 и 10%.

Най-важният резултат от анализа е, че няма съществена негативна
връзка между цената на внос на газа и данъците. Това означава, че стра6
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ните-вносители не могат да пренасочват част от нарасналата данъчната тежест към производителите (втората хипотеза) и че скритите сили на спот пазарите не се трансформират в договорни.
Слабото влияние на скритите пазарни сили върху предоговарянето вероятно се дължи на липсата на ефективни спот пазари на природен газ в континентална Европа. Преносните компании предпочитат дългосрочни договори за внос на природен газ от Русия, Холандия, Норвегия и Алжир. Повечето
от тези договори (всички с Холандия и Норвегия) съдържат клаузи за гъвкавост, позволяващи допълнителни доставки. Дори когато вземи-или-плати договорите периодично се предоговарят, те далеч не наподобяват спот сделките. Причината е, че първо, до голяма степен договорените обеми са фиксирани и не подлежат на предоговаряне, и второ, в тези договори (почти) липсват специални данъчни клаузи. На сегашния етап разнобоят между договорните сили и тези на спот пазарите може да се приеме като обективна необходимост, стимулираща инвестициите в непренасочваща се инфраструктура
в условия на политически риск и все по-голямата зависимост от газа.
Приложение 3

Емпиричен анализ на продължителността на договорите за
доставка на природен газ в Европа 7
Таблица 3
Оценки на параметрите на регресионния модел
(Нойман и Хиршхаузен, 2006)*
2НМК
1%

C
D
V
P
R Африка
R Европа
2

Кор.R
ЛогЛик

1305.588
163.365
1%
-0.646
0.082
1%
0.904
0.169
1%
6.799
1.195
-1,769
1.380
-1.734
1.202
0.460

МП
1%

10185.96
1235.146
1%
-1338.297
162.576
1%
2.830
0.493
1%
6.282
1.167
-1.806
1.364
-1.641
1.167
0.508

1%

630.286
87.111
1%
-82.590
11.468
1%
0,176
0.035
1%
0.373
0.065
-0.157
0.116
-0.138
0.085
0.415

1%

1316.035
188.186
1%
-0.652
0.095
1%
0.925
0.217
1%
6.981
1.424
-2.099
1.733
-2.04
1.556
0.450
-421.194

1%

10267.06
1408.673
1%
-1348.954
185.40
1%
2916
0.565
1%
6.528
1.393
-2.914
1.709
-2.000
1.516
0.481
-417.713

1%

616.364
104.678
1%
-80.755
13.771
1%
0.174
0.040
1%
0.382
0.122
-0.177*
0.099
-0.157*
0.102
0.405
-69.525

*Оценените коефициенти са представени при 1, 5 и 10% ниво на значимост.
Под тях са записани съответните стандартни грешки.
7
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Продължителността на договорите (С) е функция на датата на тяхното
подписване (D), годишните договорени обеми (V), зелените проекти (P), представени с дъми променлива, политическият риск (R).
Оценките са получени с двустъпковия метод на най-малките квадрати
(2НМК) и метода на максималната правдоподобност (МП).
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NATURAL GAS TRADING IN EUROPE IN TERMS OF MARKET
DISEQUILIBRIUM
The paper deducts the models of the static and dynamic disequilibrium on the
base of more careful presentation of the classical concepts of market
equilibrium, looking for the common origin, and the process of negotiation. The
theory of disequilibrium is integrated with empirical researches of the gas
sector in Europe, resulting in generalized comments.

JEL: В13; C23; Н21; L24; L95
According to the theory of disequilibrium, the market equilibrium is an abstract
gravitation center, toward which the trade exchange is directed, or is adjusted, through
the process of negotiation between contractors. The final result of this process is a
sequence of temporarily balancing spot markets and long-term contracts, binding
the agents for more then one trade phase. Such a vision for the trade interrelations
gives an opportunity to establish a generalized theoretic framework, which combines
the theories of market equilibrium – theory of intertemporal equilibrium, theory of
temporary equilibrium and theory of rational expectations with the theories of long-term
contracts – theory of agencies, theory of transaction cost and the theory of property
rights. 1

Market models and disequilibrium
It is noteworthy that many of the features of disequilibrium are deducted
back in time under conditions of sharp scientific debates at the beginning over the
status of static, and later over the dynamic equilibrium of markets.
Contradictory views of Edgeworth (1881) and Walras (1874) and their followers
for causality between market equilibrium and bilateral contracting contribute to the
promotion of the demand and supply model of Marshall (1890). Assuming that the
negotiations are the key component of the process of adjustment of the market toward
its equilibrium, Marshall gave the answer of question why the Walras’ equilibrium is the
most acceptable compromise of the indeterminacy of Edgeworth. In this particular
analytical framework the concept of disequilibrium appears, presenting the bilateral
negotiations as a reason, not as consequence of equilibrium, and the state of
equilibrium as imaginary final condition. The major shortcoming of the model of
Marshall is that it depicts the partial and the overall economic equilibrium under specific
conditions without any perspective in to the future. The choice of isolated length of time
means that economic phenomena are not exhibited and that the economic
fundamentals remain constant.
The problem is that in the course of time larger or smaller, but irreversible
changes have always been made. The careful analysis of the most popular, production
1
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model of Walaras, shows that implicitly it contains intertemporal characteristics. The
subsequent studies and especially the model of forming of capital and crediting of
Walras proved this inference. Moreover Morgenstern (1935), Hayek (1937), Hicks
(1939), Lindahl (1939) etc. used the last model of Walras to incorporate the time in the
standard stationary notions of the equilibrium. The main conclusion from the scientific
debates during the 1930-s is that the dynamic development of the markets depends on
the formation of the expectations and preliminary design of the trade agreements.
From the point view of disequilibrium the most significant result from these
debates is the Theory of Temporary Equilibrium of Hicks (1939), revived in last two
decades of 20-th century with the additions made by Grandmont (1977). On the
analogy of the model of static equilibrium of Marshall, the theory of Hicks assumed
two equilibrium concepts, as the temporary equilibrium is reached immediately, and
the disequilibrium is the process of adjustment to the stable dynamic equilibrium.
However, in contrast with the static equilibrium the stable dynamic equilibrium is
not a gravity point, but a gravity or referential track or simply orbit, around which
the true trajectory converges. The identical approach to both types of mechanisms
is an opportunity to deduct a generalizing theoretical framework of disequilibrium
for static and dynamic perspectives in the market development.
The idea for dynamic development of markets got a true recognition with the
emergence of the theory of complete markets of K. Arrow (1953) and G. Debreu
(1959). The theory Arrow-Debreu, which, from one side, accepts the future economics,
described by Hicks (1939), and from another, is a step back to the concept of perfect
foresight, in fact illustrates the ideal equilibrium track. The whole trade with large but
finite traders, time intervals and goods is completed (thanks to the perfect foresight)
before the start of the analyzed (limited) time horizon. The traders sign perfect
(comprehensive) contracts, with which they overcome the uncertainty, generated by
the economic fundaments, and guarantee performance of all transactions on the
specified future dates. The dynamic or intertemporal (the term used to be for this
theory) equilibrium, which is established before the start of economic activity, is a single
concept and a single criterion for equilibrium, adjustment and balancing of the markets.
The disequilibrium doesn’t appear under any forms, that is why neither corrections, nor
additional negotiations are necessary. The last finding means, that the Arrow-Debreu
equilibrium is a dynamic analogue of static equilibrium in the production model of
2
Walras.
Due to its unrealistic assumptions, the theory Arrow-Debreu lost popularity
during the 1970-ies mainly on the account of the theory of rational expectations, but also
of the reviving theory of temporary equilibrium. Although the traditional neoclassical
school identified the theory of rational expectations with the analysis of intertemporal
substitutions in the model of real business cycle and shows it as the most modern
analytical framework of the equilibrium, in similar way as the theory of temporary
2

Until 1954, when William Jaffe translated all the volumes of The Elements of Pure Economics (1871),
Leon Walras is associated only with his production model, promoted by Cassel (1918).
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equilibrium of Hicks, this theory can also be presented in terms of disequilibrium. An
argument in favor of this proposition is the fact, that in his analysis Lucas (1972)
abandoned the dominated interpretations (as in the Keynesian model) of real business
fluctuations from the position of market failure and the assumption of “learning from
errors”, and as Hayek tried to do before, incorporated the business cycle into the
“territory of the theories of the value”. Furthermore, of the three conditions for the
existence of dynamic equilibrium – market balancing, perfect foresight and single
criterion of equilibrium, the theory of rational expectations recognizes only the first one.
In contrast to the theory of temporary equilibrium, however, which admits only one
equilibrium track, around which all possible trajectories gravitate, each trajectory in the
theory of rational expectations is an equilibrium track.
We accept that the theory of rational expectations also agrees with the dynamic
adjustments of the markets, but it doesn’t investigate this process through the lens of
equilibrium/disequilibrium. The different interpretation is a matter of form, not of
contents. The fact that the dynamic adjustment is not called disequilibrium, doesn’t
mean that it doesn’t exist. The differentiation made by Grossman (1977, 1981) and
Radner (1979) of fully revealing (Pareto dominant) equilibrium and partially revealing
information (Pareto dominated) equilibrium at rational expectations confirms this
thesis.
From the point of view of the mechanism of the dynamic disequilibrium the
following important generalization could be made. Apart from (assuming that it
doesn’t appear) the extrinsic or behavioral uncertainty (due to the behavior of
economic agents), the economy of Arrow-Debreu insures all the intrinsic uncertainty
(due to the economic fundamentals), and the intertemporal equilibrium illustrates the
overall gravity track, around which the trajectories from the theory of temporary
equilibrium converge as well as these from the theory of rational expectations.

Long-term contracting and
disequilibrium
The interpretation of the concepts for contract and contracting changed in
the sequential structure of the markets in terms of disequilibrium. The contract
became synonyms of long-term contracts, which are trade agreements, signed in
one trade phase and performed in the next trade phase(s). The interest in the longterm contracts is also provoked by the necessity to insure extrinsic (behavioral)
uncertainty. With this alternative, the trade relations are implemented either on
sequential spot markets or through long-term contracts, and the organization structure
of industries is a balance between the two forms of trade.
The role of long-term contracts as an instrument for dynamic adjustment of
individual plans and expectations under conditions of extrinsic uncertainty is most
clearly stated in the context of information asymmetry between traders in the
agencies models. In such cases the complete long term contracts signed ensure
efficient coordination of trade relations, providing that all uncertainties are taken in
to account in the most rational way (Grossman, Hart, 1980).
21

Икономическа мисъл ● 4/2014 ● Economic Thought

The impossibility to construct entirely detailed contracts sheds light on the
incomplete contracting and the concept of bounded rationality (Simon, 1962),
which during the 1970-s was still a marginal and unknown part of economic
science (De Alesi, 1983). The assumption of bounded rationality suggests that it is
impossible all the uncertain situations to be identified in advance, therefore the
long-term contracts remain incomplete. Incomplete contracts are also consistent
with the hypothesis for rational behavior, expressed in correct foresight or the
second best decision of the agents. However, since the 1970-s the concept of
incomplete contracting is an alternative of this hypothesis, neo-classics prefer
complete contracts, and more recently their application for solving the problems
with information asymmetry.
During the second half of 1980-s there was a new wave of theoretical and
empirical investigations of incomplete contracts. This scientific literature, which most
remarkable part is the theory of property rights, is constructed around the concept of
transaction cost. As Williamson (1996) states, the incomplete contracting is a fully
formalized version of theory of transaction cost. The main difference between both
theories is the fact that the theory of property rights considers the incomplete contract
from the point of view of neoclassical postulate of full rationality. However, it is a cause
for tension between the analysts of incomplete contracts and the followers of
neoclassical economics. The attempts to solve this growing controversy resulted in the
formation of two alternative economic streams. The first one, which is defended and
implemented by the representatives of the agency theory (Tirole, 1994), rejects the
theory of incomplete contracts, admitting that the complete (and optimal) contracts is
the only appropriate framework for interpretation of contract relations. Conversely, the
second stream relies only on bounded rationality and incomplete contracting. As usual,
the truth is probably somewhere in the middle, and the both streams in contracting,
adding the theory of rational expectations (with complete contracting) and the theory of
temporary equilibrium (with incomplete contracting), form two alternative models of
dynamic disequilibrium.
Several tasks could be formulated out of the presented brief historical
overview of microeconomics. Their solving will depict the main aspects of the new
theoretical approach, the theory of disequilibrium: (1) Definition of mechanisms of static
and dynamic disequilibrium; (2) Analysis of the theory of intertemporal equilibrium
Arrow-Debreu in its role as a dynamic equilibrium track; (3) Systematization (and
combination) of alternative theoretical models of sequential markets and long term
contracts; (4) Analysis of incomplete contracting and assumption of bounded
rationality in the behavior with the intention to expand the descriptive capabilities of
the theory of disequilibrium; (5) Presentation of the organizational structures of
industrial sectors as a balance between spot markets and long term contracts; (6)
Analysis of spot markets and long term contracts, considering the interrelations
between both trade forms.
The solution of the last two tasks can be presented through the international
trade of natural gas, where spot markets and long-term contracts coexist in parallel.
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Three hypotheses about development of the gas sector in Europe are deducted and
tested within the empirical research made by the author.

Empirical researches of natural gas trade
in Europe
Without referring to any research, but knowing the nature of petroleum
industry, characterized with limited competition, 3 with the approaching depletion of
oil and gas and without any clear alternative for the future, 4 with the negative
impact on the environment and with the necessity from sustainable development
(without being biased towards circulated models), we declare the thesis, that the
long-term contracts will remain the most efficient way of hedging the risks. The kind
of contracts, their duration, protective clauses, idiosyncratic relationships, and other
details, will be determined by the existing and situated spot markets and by the
factors of efficient contracting in different sectors.
The main hypothesis for organizational structure of gas sector in the
countries from European Union (EU) is that the balance between spot markets and
long-term contracts in this sector depends on ratio between long-term and shortterm price elasticities. This hypothesis is a result of theoretical analysis of
consumer demand, which shows under what conditions the long-term contracts are
necessary for the insurance of extrinsic risk, and under what conditions the contracts
are profitable both for the consumers and producers. The fact, that the structure of this
sector is very specific was taken into account in the performed and used analyses of
gas sector. Natural gas has been traded traditionally with long-term contracts, and the
spot markets appeared as a consequence of political decision and deregulation. This
aspect to some extent contradicts to the theoretical concepts, in which the leading
reason for signing of binding traders long-term contracts is the competition between
producers on the spot markets.
For Allaz and Vila (1993) at constant price elasticity of demand and trade made
on several contract stages in competitive framework of Cournot, the oligopoly
producers supply part of their production through pre-emptive transactions with longterm contracts. Producers gradually lost their interest to keep the supply on the spot
markets, and prices fell. This tendency is projected in the negotiation of long-term
contracts, and the prices in natural gas trade go down as a whole. Consumers gain
from long-term contracts, as in any subsequent stage producers sell more volumes at
lower price. If producers enter into a secret agreement, and none of them sign the
contract, all they will gain. But the individual producer gains, when he enters in longterm agreements, getting ahead of competitors.
However, with increasing price elasticity all the producers can gain from the
opportunity to sign long-term contracts. “Promising” lower prices, long-term contracts
3

We recall the cliché, that where there are pipes and wires, there is not real competition.
In the present growth of extraction, the operation life of oil will continue for another 35 years and of
natural gas for 70 years.
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stimulate consumers to invest in specific for the particular energy consumption
equipment. That expands the scale of the markets of natural gas, and further
increases the gain of the producers in the long run. The size of this effect depends
on the ratio between (high) price elasticity in long term and (low) price elasticities in
the short term.
Neuhoff and Hirshhausen (2006) compare the gains with and without long-term
contracts, as in their analysis the main determinants are the number of producers and
ratio long-term/short-term elasticity (the relative elasticity). Even with its simplicity and
very strong assumptions accepted, this analysis leads to fundamental conclusions. For
small values of relative elasticity (γ) the market dominates over long-term contracts and
the producers gain from the pure spot trade. When γ exceeds 4.8, the benefits from
long-term contracts, stimulating the growth of the market, constantly increase and
oligopoly producers gain from the contracting. For the consumers the long-term
contracts are beneficial, regardless of the values of γ, because the prices of the trade
with contracts are lower than the prices on pure spot trade.
The empirical results to high degree confirm the above conclusion. In their
studies of natural gas consumption Al-Sahlawi (1989) and Estrada and Fugleberg
(1989), for example, find that in the industry sector long-term elasticity exceeds the
short-term elasticity 4-5 times, whereas for the public sector and households the
relative ratio is between 5 and 10. Comparing empirical researches, we can admit that
the critical relative elasticity (over which the long-term contracts are beneficial) is 3-4 for
the industry sector, and 4-5 for the households. The higher is the relative elasticity, the
higher is the benefit and respectively the power of long-term contracts.
Valuable conclusions and predictions for the organizational structure of the gas
sector in Europe can also be made from the experience of the USA in the
liberalization of gas sector. Under conditions of deregulation in this sector four stages
can be outlined, characterized with: excess of long term contracts; liberalization;
increasing prices; deficit of long term contracts. The perspective is, after brief lull, even
changed, the role of long-term contracts to increase.
The estimates of long-term and short-term elasticities of demand of gas
against the price and other variables, involved in the energy demand functions,
could be received through the specific models and methods. The starting point in
modeling of energy demand is the dynamic lag log-linear regression model of
Koyck (1954). This model most closely approximates to the real choice, allows for
easy processing of data, and which is most important, it calculates directly the both
kinds of price elasticity of demand (see Enclosure 1).
The TSCS (Time Series–Cross Section) data generally combine the series of
several cross sections. In the econometric model of demand of natural gas in Europe
12 countries were analyzed, and each of them was observed in the course of 9 - 20
years (see more in Radev, 2012). As at the combined TSCS data Ordinary Least
Squares (OLS) method violates the basic assumptions about the statistical error, the
estimates of elasticities are performed with several alternative methods. Besides OLS,
in the research are used three other categories of methods: improved methods for
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estimation of least squares; methods with heterogeneous coefficients of intercept;
methods with heterogeneous slope coefficients.
The most well-grounded theoretically Method of Random Coefficients (RCM)
represents the third category. According to this method, the uniform parameters in
the cross sections of data are random variables, derived from overall probability
distribution at constant hyper parameters. On the base of RCM the shrinkage
estimators of Maddala (Maddala at al., 1997) were developed, which included the
empirical approach of Bayes and the specific ex post probability distribution. The
results from empirical researches confirm that, in comparison with all other
methods, the shrinkage estimators give the most truthful predictions.
For calculation of the confidence intervals of the estimates, it was also
suggested the using of different methods. The main problem is the fact, that shortterm and long-term elasticities are linear and respectively non-linear functions of
normally distributed parameters. Although in the previous researches the Delta method
with the “naïve” confidential intervals is most commonly used, the bootstrap method
definitely shows more reliable results.
The second hypothesis for organization of the gas sector in Europe is that the
contracting process does not always follow the market. Contradictory effects of
contracting and respectively of market trade are analyzed in terms of distribution of tax
burden. When gas taxes change, the producers and consumers can avoid the tax
burden at the expense of other parts of operational chain. In the international trade with
natural gas, of particular interest is the option of shifting the tax burden to the foreign
producers.
Traditionally the analysis of tax policy is performed with the market models, as
the distribution of tax burden depends on the elasticity of demand and supply. This
approach is a good starting point for more detailed interpretations of tax policy,
because, as stated by Kotlikoff and Summers (1987), it reflects the basic principles in
taxation, including the possibility for avoiding of taxes by the traders with more elastic
demand and supply. The main shortcoming of market model (based on the model of
partial equilibrium of Marshall) is the isolation from the other markets, although in
the case of natural gas this theoretical vacuum can be filled with cross-elasticities
against the prices of fuel oil and electricity.
In the dominated by the long-term contracts gas sector, however, the spot
markets are important factor for distribution of tax burden, but mainly with the
hidden impact on the ex post power to negotiate. Long-term contracts doesn’t
contain any special clauses for distribution of tax burden or the benefits from the
changes in gas taxes, that is why the renegotiations play a key role in distribution
of tax burden in the trade with natural gas.
From the model of negotiation of Nash three alternative opportunities for
distribution of the tax burden could be derived, but they couldn’t be tested
empirically. Therefore, for examination of the second hypothesis a regression
model was constructed, which estimated the impact of energy taxes (and other
factors) over the import price of natural gas (see Enclosure 2).
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The results from the investigation confirm that there is no reliable negative
relation between the import price of natural gas and taxes, and contrary to the
expectations created by the market model, the import countries can’t shift the
increasing tax burden to the producers. This also means that the hidden power of
the spot market has no significant impact on the renegotiation of long term take-orpay contracts in the gas sector in Europe (see more in Economic Studies, Book 2,
2013, p. 109-130).
The third hypothesis for the disequilibrium in the gas sector of EU is that during
the process of the liberalization the duration of long term contracts decreases. There
are two approaches for construction the models of contract duration. The first one is
based on the empirical observations and investigations, which have to confirm or reject
the hypothesis for economizing of transaction costs. Transaction costs themselves are
estimated using the normative comparative analyses (Crocker and Masten, 1985,
Hubbard and Weiner 1986). The second approach highlights the main determinants of
transaction costs (specificity of the assets, uncertainty, and frequency of transactions)
and quantifiable indicators, presenting these determinants. Regression analysis tested
the impact of each of these proxy variables on the duration (or other component) of the
contract.
In the studies of long-term contracts in the gas sector of Europe the second
approach is updated. The empirical tests from the program “Globalization of markets of
natural gas” made by Neumann and Hirschhausen (2004, 2006), Neuhoff and
Hirshhausen (2005) at all, witnesses the thesis, that during the transition from
monopoly to competitive market structure the interest in long-term contracts in the gas
sector temporary decreased (see Enclosure 3). But in the long-term perspective the
more flexible and with increasing duration long-term take-or-pay contracts will remain
an irreplaceable instrument for raising the efficiency of the investments, security of
supply and the competitiveness in the gas sector and energy industry as a whole.

Generalizations
In conclusion we will point out that our aim is to present the theory of
disequilibrium as a logically arranged structure, consisting of all the key models of
evolutionary development of microeconomic science. The most serious advantage
of elucidating this theory is the combination of various models of static and
dynamic equilibrium with the models of complete and incomplete contracting in
alternative models of market disequilibrium.
As to empirical research the number of significant empirical studies of
international contracts for supplying natural gas to the European Union countries is
very limited, mainly because of lack of data. Unlike the U.S., where access to the
signed agreements and relevant information on the details, terms, and corrective
components of contracts after 1981 is free, in Europe there is hardly a more
commercial secret than the conditions for the supply of natural gas. Therefore, the
most frequently needed data is collected from public sources, and some of them are
checked by experts.
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Enclosure 1

Empirical analysis of demand of natural gas
by households 5
The empirical research covers the main European consumers of natural gas,
as well as some countries from Central and Eastern Europe (CEE), using the
southern part of the gas route Russia-Europe. A total 12 countries were analyzed,
numbered as follows: Austria (1); Finland (2); France (3); Germany (4); Greece (5)
Spain (6); Italy (7); the United Kingdom (8); Poland (9); Romania (10); Czech
Republic (11); Bulgaria (12). The results from the research give an opportunity for
deducting important conclusions and generalizations about new Europe and for
comparative analysis of the years of transition in CEE.
Table 1.1
Statistical data for Bulgaria
НDD
Income
(thous. EUR/cap) index

Year

Demand of
natural gas
(toe/thous.cap)

Price of
natural gas
(EUR/toe)

Price of fuel oil
(EUR/toe)

Price of
electricity
(EUR/toe)

1995
1996
1997
1998
1999

0.60
1.22
1.84
2.47
2.73

119.98
124.17
158.24
149.14
115.39

228.03
210.99
284.54
317.40
305.06

0.00
0.00
786.36
754.07
740.56

0.98
0.78
0.92
1.05
1.20

2570
2808
2494
2561
2508

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2.82
3.04
3.25
3.20
3.48
3.63
3.91

138.75
156.95
152.78
171.16
177.04
186.34
227.30

332.86
292.49
361.03
472.69
672.86
829.42
902.06

621.25
585.88
608.50
711.89
762.94
767.09
837.69

1.28
1.46
1.62
1.70
1.86
2.05
2.32

2430
2501
2512
2868
2500
2649
2622

2007
2008

4.42
5.00

257.85
357.71

1044.14
1366.19

967.93
1179.57

2.59
2.93

2356
2430

The different variables are bounded into the dynamic log-linear model:
(1) y t,i = β 0,i + β y,i y t -1,i + β G,i p G,t,i + β E,i p E,t,i + β F,i p F,t,i + β m,i m t,i + β z,i z t,i + ε t ,i ,
for each t=1,2,…T i (the number of the years, specific for each country) and
i=1,2…12 (the number of the countries), where:
5

Radev, 2012.
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y G, t,i = ln(residential natural gas consumption per capita in year t);
y t -1,i = ln(residential natural gas consumption per capita in year t-1);
p G, t,i = ln(residential real price of natural gas);
p E, t,i = ln(residential real price of electricity);
p F,t,i = ln(residential real price of fuel oil);
m t,i = ln(real income per capita);
z t,i = ln(real heating degree index);
ε t,i ∼N(0, ψ i 2) is error term (ψ i 2>0).
The subjective approach in the preferences and unadjusted interpretations
of the parameters estimates and confident intervals are avoided by using eleven
alternative estimators.
The first six are homogenous estimators: (1) Ordinary Least Square (OLS); (2)
Generalized Least Square with the first order autoregressive error term (GLS-AR1); (3)
Random Effects (RE); (4) Random effects with the first order autoregressive error term
(RE-AR1); (5) Fixed Effects (FE); (6) Fixed Effects with the first order autoregressive
error term (FE-AR1). In addition five heterogeneous methods are used: (7) Random
Coefficient Models (RCM), which presented a common estimate for the whole
database, determined by the two-step procedure of Swamy (1970); (8) Individual OLS
on each country; (9) Individual GLS-AR1 on each country; (10) Iterative shrinkage
estimators using country specific OLS estimates as initial values (Shrinkage, OLS); and
(11) Iterative shrinkage estimators using country specific GLS-AR1 estimates as initial
values (Shrinkage, GLS-AR1).
However, the attention is focused to the intermediate in respect to heterogeneity
estimators of fixed effects (FE) and to the more innovative iterative shrinkage
estimators of Maddala.
The processing of TSCS data is performed by the software product STATA
8.1 Intercooled, and the compatible product GLLAMM and WinBUGS, necessary
for computing of shrinkage estimates.
As a whole the short-term elasticities are very low, tend to zero and are with
low level of significance. In some countries heterogeneous estimates of these
elasticities are with positive values, which unfortunately are projected in the longrun. Inclusion of a lag price of natural gas in the model doesn’t change this fact.
Although all the estimators provide wide ranges of the values of cross price
elasticities, the positive signs, however, are indicators, that electricity and especially
the fuel oil are substitutes of the natural gas.
As in other investigation of shrinkage elasticities (Maddala at al., 1997; Nilsen at
al., 2005), this study provides positive price elasticities and negative elasticities in
respect to income in long-term perspective, and price elasticities close to zero in
the short-term perspective.
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Тable 1.2
Estimation of parameters of regression model*
βY

βG

βF

βЕ

βm

βz

βo

OLS

Estimator

0.967
1%
(184)

0.030
(1.14)

-0.052
5%
(-2.51)

-0.040
(-1.26)

0.015
(0.95)

-0.130
1%
(-4.42)

1.618
1%
(5.33)

GLS-AR1

0.967
1%
(180)

0.033
(1.22)

-0.052
5%
(-2.50)

-0.041
(-1.30)

0.014
(0.87)

-0.126
1%
(-4.21)

1.588
1%
(5.15)

RE

0.966
1%
(163)

0.027
(0.95)

-0.050
5%
(-2.28)

-0.034
(-1.03)

0.014
(0.85)

-0.128
1%
(-3.85)

1.567
1%
(4.78)

RE-AR1

0.963
1%
(125)

0.061
10%
(1.67)

-0.051
10%
(-1.81)

-0.066
(-1.53)

0.006
(0.29)

-0.085
5%
(-2.02)

1.292
1%
(3.02)

FE

0.939
1%
(37)

0.005
(0.11)

-0.006
(-0.15)

-0.036
(-0.79)

-0.001
(-0.00)

0.297
10%
(1.86)

-1.790
(-1.44)

FE-AR1

0.813
1%
(22.14)

-0.049
(-0.81)

0.019
(0.40)

-0.061
(-1.06)

0.139
10%
(1.79)

0.162
1%
(3.42)

-0.130
(-0.90)

RCM

0.461
1%
(4.68)

-0.042
(-0.41)

-0.017
(-0.19)

-0.069
(-0.60)

0.998
(1.34)

0.582
1%
(2.93)

-3.842
(-1.29)

OLS (ind.)

Min
Avg
Max

-0.274
0.320
0.679

-0.628
-0.083
0.268

-0.439
0.007
0.756

-0.661
-0.055
0.378

-0.295
1.308
9.007

-0.347
0.672
1.434

-30.993
-4.624
3.278

GLS (ind.)

Min
Avg
Max

-0.250
0.358
0.677

-1.061
-0.142
0.273

-0.426
0.006
0.756

-0.658
-0.053
0.315

-0.304
1.312
8.801

-0.303
0.723
1.778

-31.272
-4.679
2.238

Shrinkage
OLS

Min
Avg
Max

0.519
0.662
0.784

-0.191
-0.026
0.151

-0.251
-0.020
0.081

-0.373
-0.076
0.083

-0.169
0.266
0.828

-0.042
0.253
0.563

-0.667
-0.211
0.023

Shrinkage
GLS-AR1

Min
Avg
Max

0.373
0.608
0.744

-0.219
-0.043
0.200

-0.326
0.025
0.194

-0.437
-0.055
0.160

-0.215
0.400
1.018

-1.403
0.374
1.349

-1.089
-0.326
0.16

* The corresponding t-statistics at level of significance 1%, 5%, 10% are presented in
brackets.

Enclosure 2

Empirical analysis of the import price of natural gas in Europe 6
The exogenous determinants of the import price of natural gas are the oil price,
gas taxes, and consumption per capita. The participation of the spot price of oil is due
to the fact that the price formula of natural gas in the long term contracts depends
mostly on this variable. This proposes a strong positive relation between import price of
6

Radev, 2013.
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gas and the oil price. The private consumption takes place in the model, because it
most commonly causes removing of demand curve. The lag price of the natural gas is
added, to reflex the cost of adjustment on the market. The contractual model for tax
burden distribution is presented by the following regression:
(2)

p G ,i ,t = βi + βG ,i p G ,t-1,i + βo ,i p o ,t ,i + βT ,i Tt ,i + β m ,i m t ,i + ε t ,i , where:

p G ,i , t = ln(the import price of natural gas in country i in year t);
p G , t -1,i = ln(the lag import price of natural gas in country i in year t);
p o , t ,i = ln(spot price of Brent oil);
Tt ,i =

ln(tax levied on households);

m t ,i = ln(income per capita).
In the model TSCS data was used for the 12 European countries in the period
2001-2008.
Table 2
Estimation of parameters of regression model*
β G ,i

β o,i

β T ,i

β m,i

βi

OLS

0.156
1%
(4.10)

0.717
1%
(19.74)

0.106
1%
(5.14)

-0.05
1%
(-2.75)

-0.001
(-0.01)

RЕ

0.139
1%
(3.95)
0.113
1%
(3.43)

0.723
1%
(20.87)
0.745
1%
(14.45)

0.105
1%
(4.35)
0.077
(0.89)

-0.05
(-2.22)
-0.019
(-0.14)

0.06
(0.28)
0.127
(0.56)

Estimator

FЕ

* For N = 84 observations, with adjusted R2 = 0.89. In the brackets are provided
corresponding t-statistics with significance level of 1%, 5% and 10%.

The most important result from this analysis is the lack of reliable negative
relation between the import price of natural gas and the taxes. This means that the
hidden power of spot markets can’t be transformed in contractual one (the second
hypothesis).
The poor influence of the underlying market forces on renegotiation is likely
due to the lack of effective spot gas markets in continental Europe. Transmission
companies prefer long-term contracts to import natural gas from Russia, the
Netherlands, Norway and Algeria. Most of these contracts (all with Netherlands and
Norway) contain a flexibility clause allowing additional supplies. Even when the take-orpay contracts are periodically renegotiated, they don’t resemble to spot transactions.
This is because, first, largely contracted volumes are fixed and not subject to
renegotiation, and secondly, these contracts (almost) lacwant special tax provisions. At
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this stage discord between contractual forces and those of spot markets can be
considered as an objective need stimulating irreversible investments in infrastructure
under conditions of political risk and increasing dependence on the natural gas.
Enclosure 3

Empirical analysis of duration of long-term take-or-pay contracts for
supplying of natural gas in Europe 7
Table 3
Estimation of parameters of regression model (Neumann, Hirshhausen, 2006)*
2SLS
1%

C

1305.588
163.365
1%
-0.646
0.082
1%
0.904
0.169
1%
6.799
1.195
-1,769
1.380

D
V
P
R Arica
R Arica
2

Corr.R
Lag-Log

МL
1%

1%

10185.96
1235.146
1%
-1338.297
162.576
1%
2.830
0.493
1%
6.282
1.167
-1.806
1.364

630.286
87.111
1%
-82.590
11.468
1%
0,176
0.035
1%
0.373
0.065
-0.157
0.116

-1.734
1.202

-1.641
1.167

-0.138
0.085

0.460

0.508

0.415

1%

1316.035
188.186
1%
-0.652
0.095
1%
0.925
0.217
1%
6.981
1.424
-2.099
1.733

1%

1%

10267.06
1408.673
1%
-1348.954
185.40
1%
2916
0.565
1%
6.528
1.393
-2.914
1.709

616.364
104.678
1%
-80.755
13.771
1%
0.174
0.040
1%
0.382
0.122
-0.177*
0.099

-2.04
1.556

-2.000
1.516

-0.157*
0.102

0.450
-421.194

0.481
-417.713

0.405
-69.525

*The estimated coefficients are presented at level of significance 1%, 5%, 10%.
Below them are the corresponding standard deviations.

The duration of contracts (С) is regressed against the data of their signing
(D), yearly contracting volumes (V), green projects, presented with dummy variable
(P), and political risk (R).
The estimates are received with the two stage LS method (2SLS) and the
maximum likelihood method (МL).
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СТРУКТУРНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНСКА
УСТОЙЧИВОСТ
*

Изследвана е взаимовръзката между структурната децентрализация и
устойчивостта на управленското поведение, тяхната роля за оптималното
функциониране на регионалната икономика. Анализирана е концептуалната рамка, върху която се осъществява процесът на структурна децентрализация, равнището на съвместимост между управленските дейности в
интегралната и иновативната категория. Изведени са коефициенти за
устойчивост на управленските дейности в процеса на административната
и социално-икономическата децентрализация. Те имат изключително значение за определяне на управленското поведение на местната власт и
бизнеса.

JEL: O10; R11; H11; C78
Устойчивото функциониране на социално-икономическата система оказва
пряко въздействие върху степента на икономическо развитие на обществото.
До голяма степен общественото развитие е подчинено на начина на управление на тази система. Най-общо начините на управление се подразделят на
модерно (демократично) и традиционно (стереотипно) управление. Първото е
ориентирано към промяна на социално-икономическата система и има за цел
да определи ключовите предпоставки, които водят до създаване на устойчиви промени в обществото, т.е. до повишаване равнището на обществен капитал. Вторият начин на управление от своя страна довежда до формирането на рутинни управленски практики, които често затормозяват социалноикономическото развитие и са причина за институционални кризи в обществото.

Концептуална рамка на административната и
социално-икономическата децентрализация
Зависимостта между начина на управление и развитието на социалноикономическата система изисква да се даде отговор на въпроса как се повишава устойчивостта на социално-икономическата система. Тук е обоснована
тезата, че нейното развитие е подчинено на равнището на устойчивост и съвместимост на системите на социално управление. Най-общо тези системи се
подразделят на административна, икономическа и социална (вж. фиг. 1).
Основният аргумент е, че устойчивостта на административната система
се осъществява на база делегиране на социално-икономически дейности от
централната към местната власт, т.е. чрез повишаване равнището на икономическа децентрализация. Устойчивостта на икономическата система се
*
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постига, като се определят предпоставките за икономическо развитие и се
анализира тяхната ефективност за развитието на бизнес-организациите.
Устойчивостта на социалната система на свой ред се разглежда като
резултат от степента на развитие на административната и икономическата
системи.
Фигура 1
Устойчивост на социално-икономическите системи

Устойчивостта на административната, икономическата и социалната
дейност на местната власт е възможна, когато се познават добре регионалните икономически проблеми и дейности, нейният потенциал за осъществяване на необходимите икономически реформи и предпоставките за развитието
на този потенциал. Повишаването на обществения капитал предполага активно участие на регионалните организации - обществени и частни, в процеса на
изграждане на социалната и икономическата инфраструктура на регионите в
страната. Това обаче е възможно чрез делегирането на редица социално-икономически дейности на местното равнище на управление и чрез по-висока
икономическа активност на местната власт.
Концептуалната рамка, върху която се осъществява процесът на структурната децентрализация, е илюстрирана на фиг. 2. Ефективното използване
на тази рамка e възможно тогава, когато се дефинират правилно видовете
административни процеси и дейности, протичащи на регионално равнище, и
се определи тяхната значимост за постигане на планираните структурно-административни цели. Същевременно концептуалната рамка позволява да се разкрият икономическите и социалните предизвикателства в процеса на децентра35
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лизация, както и да се разработи пакет от мерки, насърчаващ регионалното
социално-икономическо развитие и растеж.
Фигура 2
Концептуална рамка на структурната децентрализация1

Административна децентрализация и
управленска устойчивост
Устойчивостта на административната децентрализация се основава
върху съвместимостта между изпълняваните управленски дейности на местно
равнище. Посредством нея става възможно да се „програмира“ икономическата
активност на местната власт, да се формират икономическите й приоритети и
ключовите икономически дейности. Фокусът е върху изграждането на административна управленска рамка, която определя: първо, оптималният баланс
на административните дейности за постигането на желания икономически
1

Тази рамка е използвана от автора при разработването на софтуерна платформа, насърчаваща
развитието на регионален икономически цикъл чрез аутсорсване на бизнес проекти - www.bexo.org
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резултат и второ, формирането на управленска концепция за идентифициране
приоритетите на местната власт в процеса на икономическа децентрализация.
Най-общо административните процеси могат да се подразделят на
интегрални и иновативни. Интегралният административен процес включва
управленски дейности, насочени към подобряването на разходно-доходната
структура и повишаване на ефективността на общинските активи. За
постигането на тези цели решаващо значение има интегрирането на информационни системи от бази данни, които осигуряват обмяната на управленски
опит и повишават равнището на комуникация между административните звена.
Създават се необходимите условия за контролиране и регулиране на регионалните дейности, както и за вземането на отговорни и етични решения в общините.
Първият набор от управленски дейности в интегралния административен
процес е насочен към стимулиране партньорството на местната власт с
националните образователно-изследователски организации при разработването на програми и анализи за регионално развитие. Разбира се, програмите
трябва да бъдат синхронизирани с приоритетите за социално-икономическото
развитие на съответния регион. До голяма степен тази сфера на партньорство
позволява на общината да генерира нужния научен потенциал за реализирането на регионалните структурно-административни и икономически промени.
За нуждите на икономическия анализ тук условно ще наречем тази управленска дейност „образователно-изследователска дейност“ (ОИД).
Други управленски дейностите и процеси са свързани с начина на данъчно
и фискално функциониране на местната власт. Те са насочени към определяне на правилния баланс на фискални мерки за осигуряване на икономическото функциониране на конкретния регион. Целта им е създаването на
микрофискална организация, която да анализира нуждите на общината, свързани с изпълнението на приетите планове за икономическо развитие и изготвянето на стабилна финансова рамка за практическото осъществяване на предприетите икономически реформи. Тази управленска дейност ще обозначим с
условното наименование „данъчно-фискална дейност“ (ДФД).
Управленските дейности, които водят до обезпечаване на социалното
осигуряване и застраховане на публичните обекти, ще наречем „социалнозастрахователна дейност“ (СЗД). Тук се акцентира върху демографските трендове в общинските ареали. От особено значение е прогнозирането на динамиката на населението, т.е. равнището на миграция, раждаемост, смъртност и
имиграция. Докато раждаемостта и смъртността са свързани с прогнозиране
на обществените нужди от здравеопазване и образование, миграцията и имиграцията (входяща и изходяща) са в пряка връзка с анализирането на равнището на трудова заетост и потенциала за икономически растеж, базиращ се
върху наличните трудови ресурси в конкретния регион.
Последният набор от управленски дейности в интегралната категория са
технологично ориентирани и са свързани с разработването на информа37
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ционни системи, подсигуряващи функционирането на регионалната администрация. Те включват изграждането на технологични бизнес-платформи, засилващи взаимодействието между представителите на различни обществени сегменти и регионалните структури. Тези платформи са пряко свързани с устойчивостта и ефективността на административните дейности, със съкращаване
на обслужващия персонал в местната администрация и ограничаване на
бюджетните разходи. Разработването на технологични проекти и информационни системи намалява също и разходите за правене на бизнес на регионално ниво и осигурява идентифицирането на латентни и потенциални проблеми в структурата и функционирането на местната власт. За нуждите на анализа ще обозначим този тип управленска дейност с условното наименование
„технологично-административна дейност“ (ТАД).
Видовете управленски дейности, отнасящи се към процесите на интегрална
децентрализация, са илюстрирани на табл. 1.
Таблица 1
Управленски дейности на интегралната децентрализация
ОИД - управленски дейности, целящи
развитието на научния потенциал на
местната власт. Фокусът е върху инициирането на административни и структурни промени на региона.

ДФД - управленски дейности, ориентирани към
данъчното и фискалното функциониране на местната власт. Включва създаването на микрофискален субект, който да анализира и планира икономическите нужди на местната власт.

СЗД - управленски дейности за социалното осигуряване и застраховане на
публичните обекти. Акцентите са върху
анализиране на демографската
динамика и трендове на населението по
региони.

ТАД - управленски дейности за развитието на
технологичния капацитет на регионите, т.е. разработване на информационни системи, намаляващи
транзакционните разходи (време и средства) за
правене на бизнес и бюрократичната тежест на
регионалната публична администрация.

За разлика от интегралния иновативният административен процес
е насочен към инициирането на управленски дейности, стимулиращи кадровото развитие и икономическия потенциал на региона. Поради иницииране на
нови управленски дейности в структурите на местната власт възниква нуждата
от изграждане на набор от знания, умения и управленски компетенции, необходими за повишаване равнището на ефективност и устойчивост на новопоставените цели в общината. Акцентите на регионалната политика са свързани с
идентифицирането и прилагането на най-добрите управленски и образователни практики в процеса на регионално развитие и със стремежа към структурно-административно усъвършенстване. В този смисъл управленските дейностите в иновативната категория са насочени към балансиране на икономическите проекти по региони и постигане на планираните регионални цели.
Първият набор от управленски дейности в иновативната категория
има за цел да развие потенциала на човешкия фактор в структурите на
местната власт. Това включва осъществяването на образователни семинари и програми, които повишават административния и управленския капа38
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цитет на местната власт. Фокусира се върху по-тясното сътрудничество
между местната власт и центровете за продължаващо обучение. Целта на
това сътрудничество е провеждането на образователни програми, които формират управленски компетенции - знания и умения, необходими за преодоляване на предизвикателствата, свързани с функционирането на местната
власт. Задачата е да се повишат конкурентните предимства на организациите
и структурите на местното самоуправление. За нуждите на икономическия
анализ ще обозначим тази управленска дейност с условното наименование
„образователна управленска дейност“ (ОУД).
Друг спектър от управленски дейности в иновативната категория са
свързани с правно-административното функциониране на местна власт.
Целта е изграждането на местни юридически структури, осигуряващи правните норми на поведение - права и задължения, както на бизнеса, така и на
всяка административна единица, т.е. изготвянето на юридически документи,
лицензи, трудови договори във всяка сфера на дейност съобразно с Трудовия
кодекс и нормативната база на профсъюзните организации. Така се създават
необходимите предпоставки за устойчиво функциониране на регионалните структури. Тази категория управленска дейност тук ще наречем „правносъдебна дейност“ (ПСД).
Третата група управленски дейности е свързана с развитието на маркетинговата дейност на общинските организации. Тези дейности са насочени главно към създаване на предпоставки за развитие на регионалната
икономика в областта на туризма и промишлеността. От особено значение тук
е да се определят конкурентните предимства на регионите и да се търсят
начини и средства за тяхното развитие. Задачата е да се стимулира развитието на местното производство и да се разработи производствен капацитет
на всеки регион. Това неминуемо ще доведе до по-висока икономическа
активност на региона, до увеличаване на приходите в общинския бюджет и до
по-целенасочено използване на средствата за развитието на регионалната
икономика. Тази категория управленски дейности може условно да се обозначи като „маркетингова дейност“ (МРД).
Последната група управленски дейности – „интеррегионално сътрудничество“ (ИРД), е свързана със стимулиране на публично-частното партньорство при осъществяване на интер- и интрарегионални битови икономически проекти. Тази управленска дейност цели изграждането на интерколекторни връзки на редица инфраструктурни проекти. Най-значимите от тях
са в областта на газоснабдяването, електрифицирането и топлофицирането
на регионите. Друга непосредствена задача е създаването на предпоставки за
международно сътрудничество и привличане на инвестиции за мащабни
проекти от национално значение. Този тип проекти се очаква да увеличат
конкурентните предимства не само на регионалната, но и на националната
икономика. Целта е да се стимулира производственото, а не потребителското
кредитиране на икономическите субекти във всяка община.
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Видовете управленски дейности на иновативната децентрализация са
илюстрирани на табл. 2.
Таблица 2
Управленски дейности на иновативната децентрализация
ОУД - управленски дейности, целящи развитието на административния и управленския капацитет на местната администрация. Приоритет е формирането на управленски компетенции - знания и умения,
необходими за преодоляване на предизвикателствата пред управленските кадри и
бизнеса.

ПСД - управленски дейности, ориентирани към
обезпечаване на правно-административното
функциониране на местната власт. Включва
реформирането на юридическата база и
осигуряването на правилно функциониране на
всяка административна единица.

МРД - управленски дейности, насочени към
стимулиране развитието на конкурентоспособна регионална икономика и икономическият потенциал на бизнеса.

ИРД - включва управленски дейности, насочени
към създаване на предпоставки и разработване
на интеррегионални икономически проекти,
както и привличане на инвестиции от проекти с
национално значение.

Устойчивостта на икономическата активност на местната власт до голяма
степен зависи от определяне равнището на съвместимост на планираните
управленски дейности. Колкото е по-високо това равнище, толкова е по-силен
ефектът на катализ на икономическата активност и толкова по-бързо се
очаква получаването на желания икономически резултат. Решаването на този
проблем се базира върху алгоритъм, разработен върху нова управленска
методология – „когнитивна топология“2. Резултатите от анализа са посочени в
табл. 3.
Таблица 3
Равнище на съвместимост между инициираните управленски
дейности в интегралната и иновативната категория
ДФД

ОИД

ТАД

СЗД

ОУД

ИРД

МРД

ПСД

ДФД
ОИД
ТАД
СЗД
ОУД
ИРД
МРД

К-я
.34
.27
.07
.20
.08
.01

.34
К-я
.69
.22
.01
.01
.10

.27
.69
К-я
.51
.01
.30
.31

.07
.22
.51
К-я
.01
.44
.29

.20
.01
.01
.01
К-я
.01
.21

.08
.01
.30
.44
.01
К-я
.63

.01
.10
.31
.29
.21
.63
К-я

.24
.06
.48
.22
.12
.42
.21

ПСД

.24

.06

.48

.22

.12

.42

.21

К-я

От табл. 3 става ясно, че управленският цикъл ДФД е високо съвместим
2

Методологията е одобрена за патентоване от Световната организация за интелектуална собственост (№ PCT/CA2012/050715).
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с управленските дейности ОИД, ТАД и ПСД. С други думи, инициирането на
управленски дейности в данъчното и фискалното функциониране на местната
власт успешно се допълва от управленските дейности в юридическата, технологичната и изследователската сфера. Очакванията са, че този набор от децентрализирани дейности ще синхронизират усилията на местната власт за
разработване и внедряване на единна административна система, която да
позволи устойчивото функциониране на правно-административния обществен
сектор.
Управленските дейности, които са високо съвместими с управленския
цикъл ОИД, са ДФД, ТАД и СЗД. Това означава, че успехът на управленските
дейностите в научноизследователската област пряко зависи от наличието на
информационна система, която да намалява комуникативната бариера между
публичната администрация и образователните институции, от степента на изграждане и развитие на местни микрофинансови субекти и успешното фискално функциониране на местната власт. Това е така, защото очакваният икономически ефект се свежда до намаляване на трудностите и бариерите за
достъп до икономическа и статистическа информация. С други думи, създават
се необходимите предпоставки за анализиране на икономическата динамика и
развитие на научния потенциал на съответния регион.
Управленските дейности, съвместими с управленския цикъл ТАД, са
ОИД, СЗД и ПСД. Тази управленска динамика означава, че развитието на
технологичния капацитет и намаляването на бюджетните разходи на местната
власт зависят от адекватно изградената административна структура и правносъдебната система на местно управление, както и от способността на управленските кадри в общините да предвидят въздействието на демографския
фактор върху социалните проекти, свързани със пенсионното осигуряване,
образованието и т.н. Следователно доброто технологично осигуряване на
работния процес се очаква да оптимизира разходите за този тип дейности.
Управленските дейности, съвместими с управленския цикъл СЗД, са ТАД,
ИРД и МРД. Равнището на съвместимост между тези дейности означава, че
успешното осъществяване на реформите в областта на социалното осигуряване
и публичното застраховане зависи от равнището на конкурентоспособност на
региона и способността на общинските структури да разработват или вземат
участие в интеррегионални икономически проекти, т.е. да станат акционери на
по-мащабни проекти с национална значимост. Ако този управленски цикъл
доведе до желания икономически резултат - нарастване на икономическата
активност на региона, ще се гарантира успехът на реформите в социалния
сектор.
Управленският цикъл за развитието на управленския и административния капацитет на местната власт - ОУД, до голяма степен зависи от необходимостта да се повиши конкурентоспособността на регионалната икономика управленска дейност МРД. С други думи, управленският капацитет има нужда от
развитие тогава, когато даден регион изпитва икономически трудности или е в
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процес на осъществяване на належащи социални, икономически или политически реформи.
Управленските дейности, които са най-силно съвместими с цикъла ИРД, са
ТАД, СЗД, МРД и ПСД. Анализът на икономическия ефект от тези дейности
показва, че привличането на инвестиционни проекти във всяка регионална
икономика зависи пряко от съществуването на добре изградена технологична
база, с чиято помощ, от една страна, се ограничават бюрократичните бариери
за правене на бизнес, а от друга, се намаляват алтернативните разходи на
бизнеса,. Тук се включват и времето за регистрация на бизнеса; данъчната
политика - доколко тя стимулира чуждестранните инвестиции; демографската
динамика - наличието на квалифицирана работна ръка; равнището на конкурентоспособност и правно-съдебната рамка, осигуряваща безпрепятствено
функциониране на бизнеса (вкл. трансфер на работна сила и сравнително
либерална входяща имиграционна политика), и др.
Важно е да отбележим, че дефинираните в табл. 3 управленски дейности не изключват възможността от разработване на нов тип управленско
поведение в рамките на един управленски цикъл. Целта тук е да се покаже кои
от тях са съвместими помежду си и до какъв социално-икономически резултат
биха довели. С течение на времето новоинициираните управленски дейности
придобиват рутинен характер и довеждат до инертно социално-икономическо
поведение. Този тип поведение често влиза в конфликт с променящата се
икономическа среда, което налага изграждането на нов тип управленски дейности, съвместими с първоначално инициираните, с цел да се стимулира устойчивото регионално развитие и растеж. До голяма степен това равнище на
съвместимост определя и коефициента на устойчивост на икономическата
дейност в даден регион.
Този коефициент е база за оценка на въздействието на управленските
дейностите върху интензитета на организационната динамика (вж. фиг. 3).
Целта е да се определи балансът на структурно-административни управленски дейности, водещи до постигането на оптимален икономически резултат.
Важно е да се отбележи, че ако пропорцията/тежестта на изпълняваните
управленски дейности излезе извън рамката на програмираното икономическо
поведение може да се очаква забавяне на социално-икономическите реформи
и спад в икономическата активност на регионите в страната.
От фиг. 3 става ясно, че водещо значение за развитието на регионите в
България има равнището на конкурентоспособност на икономиката. Управленските дейности, които са неотложни и се очаква да доведат до повишаване
на икономическата активност и получаване на желания икономически резултат,
са ТАД, СЗД, и ИРД.3 Техният коефициент на устойчивост и съвместимост в
процеса на повишаване равнището на конкурентоспособност на българската
икономика е съответно .31, .29 и .63. Тази индикация показва, че приоритетите
3

Тези дейности са високо съвместими с управленската дейност МРД (вж. табл. 3).
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на икономическата политика на страната са свързани с управленско поведение, стимулиращо разработването на междурегионални икономически проекти
и привличането на инвестиции с национална значимост за българската икономика. Фокусът тук е върху развитието на технологичния капацитет на
икономиката като предпоставка и катализатор за устойчив икономически
растеж, както и оценка на въздействието на демографския фактор върху
социалната и икономическата динамика на регионите.
Фигура 3
Коефициент на устойчивост на управленските дейности в
процеса на децентрализация

Социално-икономическа децентрализация и
управленско поведение
Фискалната децентрализация предполага повишаване на икономическата
активност на регионите в България. Фокусът е върху делегиране на редица
административни и икономически функции от централната към местната власт.
Затова е необходимо процесът на децентрализация да е свързан със значими
социално- и структурно-административни промени. Динамиката и специфичните особености на политиката на социално-икономическа децентрализация
се разглеждат в границите на четири основни зони на обществени нагласи: на
обществено приспособяване, на обществено асимилиране, на обществено
безразличие и на обществено тестване. Анализирането на тези зони не само
дава възможност да се очертае „макрорамката“ на икономическата устойчивост,
но и да се идентифицират тези финансови и икономически предизвикателства,
43

Икономическа мисъл ● 4/2014 ● Economic Thought

мерки и приоритети, които осигуряват желаната социална и икономическа децентрализация (фиг. 4).
Фигура 4
Динамика на социално-икономическата децентрализация

●Зоната на обществено приспособяване се характеризира с висока
устойчивост на провежданата икономическа политика и съществена
(желана) промяна във функционирането на местната власт. Устойчивото
функциониране на регионалните структури в тази зона предполага: либерализация на българската икономика; промени в данъчното законодателство и
политика; прехвърляне на редица административни дейности от централната
към местната власт; по-висока степен на прозрачност на провежданата регионална политика; стимулиране на публично-частното партньорство по проекти
от взаимен икономически интерес и др. Тези мерки се очаква да внесат необходимата социално-икономическа промяна, която ще даде възможност на регионалните бизнес- и обществени организации да повишат своята икономическа активност и да увеличат административния капацитет и икономически
потенциал за устойчиво развитие и растеж.
Икономическата либерализация като стратегическа мярка би трябвало
да премахне съществуващите правителствени бариери за правене на бизнес;
да даде по-голяма свобода на местната власт да инициира инвестиционни
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проекти; да намали транзакционните разходи (времето, необходимо за осъществяване на инициираните бизнес-проекти) и да понижи степента на централизирано регулиране. Създават се предпоставки за предприемчиво поведение
както на бизнеса, така и на структурите на местната власт. Единственият
критерий за регулирането на бизнес-проектите по региони е тяхната адекватност и легитимност съобразно действащите европейски норми и стандарти
за правене на бизнес.
Промените в данъчното законодателство и политика имат за цел
постигането на по-голяма финансова автономност и ефективност на местната
власт. Пример в тази насока е намаляването на данъчната ставка на организациите, които спонсорират социални и обществени проекти. Това не само
ще активизира участието на бизнеса в регионални проекти, но и ще допринесе
за инфраструктурното развитие на регионите, базиращо се върху различни
форми на публично-частно партньорство. Разбира се, такава промяна изисква
създаването на гъвкава данъчна система, която не би трябвало да се регулира от централизиран държавен орган – например Министерството на финансите, и трябва да се синхронизира с нуждите на всяка община. Данъчните
реформи, засягащи начина и равнището на данъчно облагане на фирмите и
домакинствата, биха дали възможност на общинските структури сами да регулират данъчната си система в зависимост от нуждите на конкретния регион,
свързани с реализирането на социални проекти в областта на здравеопазването, насърчаването на трудовата заетост, културното развитие, спорта и
образованието.
Делегирането на политиката на данъчно облагане върху местната власт
създава редица предимства и предизвикателства. Основното предимство е
опростяването на системата за преразпределения на събраните на територията на дадена община данъци и такси - данъците, които принадлежат на
общината или са наложени от нея, директно влизат в общинския, а не в републиканския бюджет. Подобен подход не само премахва бюрократичните бариери и прави управленската система по-ефективна, но и позволява на местната
власт да планират собствените си приходи и разходи и непосредствено да
разполагат с тях (без да е необходимо процедурно време за осъществяване на
държавните трансфери към регионите). Такъв данъчен подход би намалил времевата рамка за възстановяване на бюджетните задължения на данъчната
администрация към бизнеса (например на ДДС) и би гарантирал навременното плащане на социални осигуровки и помощи.
Предизвикателствата на свой ред са свързани с изграждане на необходимия технологичен и управленски капацитет на структурите на местната
власт, който да позволява умело да се управлява събираемостта и използването на местните данъци. Важно е също да се предпазва общинският бюджет
от данъчни нарушения и измами. Във връзка с това е необходимо да се делегира власт на местните контролни органи, които да реагират бързо на
сигнали за нарушения и неправомерни операции в данъчната сфера.
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Прехвърлянето на редица административни дейности от централната
към местната власт повишава устойчивостта на провежданата икономическа
политика и води до съществена социална промяна. Тази категория дейности
включва: лицензиране на бизнес-организациите на местно равнище (организациите, функциониращи на територията на съответната община, да получават лицензи за извършваната от тях дейност от общинските структури);
създаване на регионални консултативни органи, с чиято помощ да се изготвят икономически анализи, свързани с нуждите на региона от инфраструктурни проекти - канализация, сметища, пътна инфраструктура и т.н.; определяне
на демографските трендове и синхронизирането им с необходимостта от
изграждане на адекватна здравна, образователна и културна система;
формиране на общински центрове за финансиране и развитие на бизнеса
посредством разработването и реализирането на конкретни инвестиционни
проекти и т.н. Този тип административна и социално-икономическа политика
на децентрализация оказва положително въздействие върху регионалната
динамика и създава среда, която се характеризира с по-трайно взаимодействие между обществените институции и бизнеса.
Процесът на децентрализация е съизмерим с необходимостта от провеждането на прозрачна регионална политика. Прозрачността позволява
всички заинтересувани лица по региони – бизнес-организации и жители, да
придобият по-добра представа за специфичните особености и цели на регионалната политика и да предприемат мерки за нейното подобряване. Високата
прозрачност на приходите и разходите на местната власт например повишава
административната отговорност на общинските структури и стимулира активното участие на фирмите и домакинствата в местното управление.
Политиката на прозрачност е свързана с организирането на форуми и
обществени дебати, които дават възможност на общинските структури да се
запознаят със социалните и икономическите нужди на бизнеса и на хората по
региони и да се търсят начини и средства за разрешаване на латентни проблеми, възникващи в процеса на функциониране на местната власт. Прозрачността допринася за популяризиране на различни аспекти на правителствената
политика и за оценяване на въздействието й върху развитието на бизнеса и на
регионалните структури. Основната задачата е минимизирането на възможността
от конфликт между очакваната и реалната устойчивост на провежданата регионална политика, а главна стратегическа цел е определянето на мащаба на нейното въздействие върху динамиката на регионалното развитие.
Силно влияние върху икономическата активност на регионите оказва и
публично-частното партньорство, т.е. участието на общините в регионални
бизнес-проекти, засягащи например газифицирането, топлофицирането и изграждането на електропреносната мрежа на регионите. Акционерното участие на
местната власт в такива инфраструктурни проекти създава възможност за допълнителни приходи в общинския бюджет и е предпоставка за инициирането на
регионален икономически цикъл за устойчивото развитие на икономическия и
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социалния потенциал на общинските структури, необходим за осъществяването
на предприетите мерки за стабилност на местното самоуправление.
●Зоната на обществено асимилиране се характеризира с висока устойчивост на провежданата социалната политика и несъществена промяна в
начина на публичното функциониране. Местните структури функционират в тази
зона тогава, когато се наблюдава промяна в обществените нагласи и средата, в
която те извършват своята дейност. Политиката за присъединяване към регионални зони за социално-икономическо развитие например създава предпоставки
за правенето на бизнес във висококонкурентна бизнес-среда. Ефектът се свежда
до преосмисляне на социалния и икономическия модел на управление и до
идентифициране на потенциалните предимства и недостатъци на протичащите
интеграционни процеси. В новосъздалата се обществена и бизнес-среда от
съществено значение е да се установят онези уникални характеристики, които
биха откроили конкурентните предимства на регионалната икономика. В такъв
смисъл стратегическата цел е да се определят сравнителните предимства на
регионите - с какво произвежданите продукти и предлаганите услуги са различни
от тези на конкурентните региони, и да се повиши икономическата готовност на
разглеждания регион да пренасочи икономическия си потенциал и приоритети
към новосформиралия се потребителски сегмент.
●Зоната на обществено тестване се характеризира с ниска устойчивост на водената социално-икономическа политика и съществена промяна в начина на правене на бизнес. Акцентът при новосъздалата се обществена динамика е върху изграждането на климат на доверие между регионалните заинтересувани лица и обществените институции, от една страна, и създаването на социална устойчивост, от друга. Изграждането на климат на
доверие се базира на здравословната експлоатация на икономическите, природните и човешките ресурси от местната власт, докато създаването на социална устойчивост е гарант за безконфликтно осъществяване на предприетите социални и икономически промени на средата, в която функционират
регионалните институции. С други думи, социалната устойчивост включва изграждането на социална и икономическа среда, която отговаря на пазарните
нужди и на обществените нагласи.
●Зоната на обществено безразличие се характеризира с ниска устойчивост на провежданата социална политика и несъществена промяна в
начина на регионално функциониране. Небалансираната социална политика
например измества обществената подкрепа за конструктивно инфраструктурно
бизнес-развитие към сравнително неконтролируема и трудно измерима социална
програма. Типично за тази зона е воденето на несъизмерима и небалансирана
икономическа политика, която увеличава правителствените и общинските разходи, генерирайки бюджетен дефицит. Регионалната динамика често се съпровожда с непропорционални правителствени разходи за социално и икономическо развитие, което води до тежки икономически последствия за бизнеса и за
обществото.
47

Икономическа мисъл ● 4/2014 ● Economic Thought

Един от проблемите на небалансираната социална политика са трудностите, свързани с нейното оптимизиране. Неспособността да се повиши
ефективността на социалните разходи често е причина за нежеланието на
бизнеса да изпълнява данъчните задължение и да реинвестира фирмените
печалби в социално-икономическите ареали, където той извършва своята дейност. Социалната политика често влиза в конфликт със собствената си концептуална база, върху която се изгражда. Увеличаването на правителствените
и общинските разходи в един социален сектор и намаляването им в друг маржинализира участието на дадена социална група в обществено-политическия
живот и предизвиква допълнителни социални разходи, свързани с нейната реинтеграция.
Друг съществен проблем е неспособността да се установи степента на
насищане и задоволяване на нуждите на социалния сектор и да се определи
полезността на направените социални разходи. Липсата на концептуална
рамка, върху която се изгражда и надгражда социалната политика, често е
причина за отсъствие на общественополезни резултати и възникването на
трудности при измерването на икономическия ефект от такава политика. Асинхронът между провежданата социална политика и нуждите на бизнеса нерядко води до липса на социалноотговорни икономически практики. Това затормозява икономическото развитие и на обществото, и на регионите. Небалансираната социална политика стимулира изнасяне на производствените мощности извън границите на обществено-икономическата зона, в която се води
този тип политика. Тя често се проявява под формата на закупуване правото
за правене на бизнес на чуждестранния пазар – лицензиране, изнасяне на
производствените мощности или на патентованите технологии в друга държава, договор за управление - франчайз (използване на фирмената технология и наемане на производствени мощности в чужди държави). С други думи,
може да се очаква изтичане на ноу-хоу и на най-добри управленски практики
извън България.
*
Структурната, административната и социално-икономическата децентрализация помагат да се формират стратегическите приоритети, свързани с
увеличаването на устойчивостта на провежданата икономическа политика на
местната власт. По този начин се изгражда рамката на приемливо и неприемливо социално-икономическо поведение и се очертават очакванията за устойчиво развитие на регионите. Определят се също и редица оперативни цели и
задачи за постигането на устойчиви икономически резултати и по-ефективно
функциониране на местната власт.
На основата на направения концептуален анализ се стига до извода, че
политиката на структурна децентрализация е съпътствана от редица трудности и противоречия. Причината за тази противоречивост е цикличният характер
на националната и световната икономика. При наличието на такава среда
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трябва да се реши кое е по-полезно например за развитието на даден регион по-агресивната данъчна политика за повишаване на данъчната ставка или
привличането на инвестиционни проекти чрез ниски данъци. При значителна
общинска задлъжнялост правилният икономически избор би довел до търсене
на възможности за по-тясно взаимодействие с бизнеса на базата на публично-частното акционерно партньорство или по-активното взаимодействие с
финансираните от Европейския съюз оперативни програми за разработването
на регионални икономически проекти.
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STRUCTURE-ADMINISTRATIVE DECENTRALIZATION AND
GOVERNANCE SUSTAINABILITY
The study examines the relationship between structure-administrative
decentralization and governance sustainability, and their role for optimum
functioning of regional economy. It analyses a conceptual framework, utilized
to measure the structural decentralization process, the level of compatibility
between activities in two administrative categories/processes - Integral and
Conceptual categories. In addition, the study determines the utility coefficients
of these activities in the process of administrative, social and economic
decentralization. They are very important for optimizing the administrative/
governing behavior of local authorities and business organizations.

JEL: O10; R11; H11; C78
A sustainable functioning of the socio-economic system has a direct impact
on the level of society's economic performance. To a large extent economic
performance is subject to the ways of governance of this system. The most common
ways of governance are subdivided into a modern (democratic) and traditional
(stereotypical) governance. Modern governance is oriented towards a change in
the socio-economic system and points to determining key prerequisites, which lead
to sustainable change in a society, i.e. to increase in the level of public capital.
Stereotypical governance, in turn, leads to routine governing/administrative practices,
which more often deter social and economic development and lead to institutional
crises in society.

Conceptual framework of the administrative and
socio-economic decentralization
The relationship between governance and development of the socioeconomic system points to the question of: What increases the sustainability of a
socio-economic system? This study argues that socio-economic sustainability and
development is subject to the level of stability and compatibility of three separate
but interrelated governance sub-systems. Generally, these systems are subdivided
into: administrative, economic and social (see Fig. 1). The main argument is that
the stability/sustainability of the administrative system is achieved by delegating
socio-economic activities from the central to local governments' jurisdiction, i.e. by
increasing the level of structure-administrative decentralization. Stability of the
economic system is accomplished by determining the preconditions for economic
development and analyzing their overall utility and effectiveness for business
organizations' development. Stability of the social system, in turn, is seen as a
result of the degree of advancement of the administrative and economic systems
combined.
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Figure 1
Sustainability of the socio-economic systems

Sustainability of administrative, economic and social activities of local
governments is achievable when there is a good comprehension of the scope of
regional economic issues and activities, on the one hand, and the ability/potential
of local governments to implement the envisioned administrative and/or economic
reforms, on the other. As a result, an increase in public capital implies active
participation of regional organizations - public and private, in the process of building the
social and economic infrastructure. This is achievable through delegation of a number
of socio-economic activities to the local level of governance and a higher level of local
government's economic activity.
The conceptual framework, which helps carry out the process of structureadministrative decentralization, is illustrated in Figure 2. The effective use of this
conceptual framework of structure-administrative decentralization is possible,
when the types/sets of administrative processes are properly defined and activities
take place at the regional level. In addition, it is important to determine their
significance and measure their importance for achieving the proposed structural and
administrative objectives. In addition, this framework helps reveal economic and
social challenges in the decentralization process, as well as develop appropriate
measures, encouraging regional socio-economic development and growth.
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Figure 2
1

Conceptual framework of structure-administrative decentralization

Administrative decentralization and
governance sustainability
In the structure-administrative decentralization process, administrative
sustainability is achievable on the ground of compatibility between managerial activities
carried out at the local level. The level of compatibility enables local governments to
"program" their activities, to set their economic priorities and determine key economic
practices conducive to regional development and growth. In addition, it helps design a
governance framework that: A) Strikes an optimal balance of administrative activities
aimed at achieving the preset/desired economic output; and B) Funnels a governance
concept that helps identify local governments' priorities in the process of structural/
economic decentralization.
In general, the structure-administrative process consists of two subordinate
processes - Integral and Conceptual process. The integral structure-administrative
process includes activities aimed at increasing the efficiency of municipal budgets and
assets. The achievement of these objectives require integration of information
technology systems and databases that provide readily available access to
administrative policies and exchange of best governance/management practices
and enhance the level of communication between administrative units and establishing
1

This framework is used by the author in a software platform, which is conducive to regional economic
cycle development by business projects' outsourcing - www. bexo .org - property of Management Center
"Open Mind" Ltd. - www.openmindmanagement.org
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the necessary preconditions for controlling and adjusting regional activities to make
responsible and ethical community decisions.
The first set of governing activities in the Integral administrative process aims at
promoting partnerships and alliances between local authority and national public or
private educational research organizations in order to forge a community development
agenda consisting of development programs and to offspring a regional development
analytical framework. Of course, these programs must be synchronized with the
priorities for social and economic development of the region. Largely this sphere of
partnership and/or alliances enables the municipal government to generate the
necessary scientific potential/capacity for the implementation of regional structureadministrative and economic changes. For the purposes of this economic analysis, we
will jot down this management activity with the provisional name "Educational
Research Activities" (ERA).
Another variety of governing activities in this process category are related to tax
and fiscal operations of local authorities/municipalities. This type of administrative
activities aim at determining the correct balance of fiscal measures to ensure adequate
economic functioning of a particular region/economic zone. The purpose of this
administrative activity is to establish a micro-fiscal organization/structure that is
available to analyze the needs of the municipality, related to the adopted plans for
economic development and the preparation of a stable financial framework for practical
implementation of the envisioned economic reforms. For the purposes of this economic
analysis, we will mark down this management activity with the provisional name "Tax
and fiscal activity" (TFA).
Governance/Administrative activities, which lead to providing social security and
insurance of public sites, are jotted down with "Social insurance activities" (SIA). The
focus in the implementation of these activities is on demographic trends in different
municipal areas. Of particular importance here is forecasting the region's population
dynamics, i.e. levels of migration, birth rate, mortality rate and migration/immigration.
While fertility and mortality are related to the establishment of public health care and
education, migration and immigration (incoming and outgoing) are directly related to
analyzing the level of employment and the potential for economic growth, based on the
available employment resources/industry structure in the region.
The last set of managerial activities in the Integral category is technologically
oriented and is related to the development of information systems, capable of
supporting the operational efficiency and efficacy of the regional/local administration/
government. These systems include the construction of Business-to-Business
(B2B) information technology (IT) platforms, intensifying the interaction between
representatives of different public and private segments and regional structures. Such
platforms sustain the efficiency of administrative activities, diminish the level of
beurocracy by shortening the service personnel in the local administration and
ultimately reduce the budgetary costs. Such IT platforms enable business projects'
outsourcing and reduce the administrative cost of doing business worldwide. The
development and implementation of technology projects and information systems,
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also, reduce the costs of doing business at the regional level, and provide identification
of latent and potential problems in the structure and administrative functioning of local
authority. For the purposes of this economic analysis this set of managerial activities
will be provisionally called "Administrative technological activities" (ATA).
The structure-administrative governance/managerial activities relating to
processes of Integral decentralization are illustrated in Table 1.
Table 1
Structure-administrative activities of the Integral decentralization process
ERA - management of activities, aimed at
developing the scientific potential of the
local authority. The focus is on initiating
administrative and structural changes in the
region.
SIA - management of activities for social
security and insurance of public sites.
The focus is on analyzing the demographic
dynamics and trends of the population in a
region.

TFA - management of activities, oriented to tax and
fiscal support of the local authority. Includes the
creation of micro fiscal entity to analyze and plan the
economic needs of local authority.
ATA - management of activities necessary for technological
capacity building of local authority, i.e. development of
information systems and B2B platforms reducing
transaction costs (time and money) for doing business,
and beaurocratic burden of the regional public
administration.

Unlike the Integral structure-administrative mainstream of activities, the
Conceptual process aims at initiating governance activities that stimulate human
resources (HR) capacity building and precondition industrial/economic growth. By
initiating new governance practices and administrative activities in the structures of
the local authority, arises the need to develop a set of knowledge, skills and managerial
competencies necessary to enhance the level of efficiency and sustainability in the
light of the newly set municipal/local government's objectives. The highlights of the
regional structure-administrative decentralization policy are associated with the
identification and implementation of best management and educational practices in
the process of regional development and commitment to enhancement of
environmental sustainability. In this sense, governance activities in this category aim at
aligning the initiated economic regional projects with the achievement of the proposed
regional objectives.
The first set of structure-administrative activities in the Conceptual category aims
at developing the potential of the human resources of local authority structures. This
includes implementation of educational seminars and programs building the
administrative and managerial capacity of municipal servants. It focuses on closer cooperation between local authorities and centers for continuing training and education.
The aim of this cooperation is to conduct educational programs, which develop
managerial competencies, knowledge and skills necessary to overcome the challenges
related to proper functioning of the regional administration. The task is to develop
competitive advantages of the organizations and bodies of local self-government. For
the needs of this economic analysis we will note this governance activity with the
provisional name "Executive management activity" EMA.
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Another spectrum of Governance activities in the Conceptual category is related
to the legal administrative functioning of the local government. The objective is to
create local judicial entities, providing legal standards of conduct, rights and obligations
of business organizations and municipal administrative units alike, i.e. to look after the
preparation of judiciary documents, licenses, contracts of employment in each area of
activity, in accordance with labor and legal codes of union organizations. Such
administrative type of activities creates the necessary preconditions for sustainable
functioning of regional public and private organizations. We will denote this governance
activity category with "legal administrative activity" (LAA).
The third set of Governance activities endeavors regional capacity building and
development through public-private partnerships and alliances. These activities are
primarily aimed at establishing the necessary preconditions for regional industrial and
economic development. Of particular importance is to identify the competitive
advantages of each region and to seek ways and means for the development of these
advantages. The task is to stimulate local manufacturing and industrial capacity
building. This will inevitably lead to higher regional economic activity, to increase in
municipal revenues and to more targeted use of these funds for the development of the
regional economy. This category of management activities is provisionally labeled as
"partnerships management activity" (PMA).
The last set of local governing activities - "Interregional cooperation activities"
(ICA), refers to possibilities of interregional cooperation and implementation of joint
municipal projects. These projects aim at building interconnector links of household
infrastructure projects in the field of waterworks, electrification, gasification and central
heating. Another immediate task refers to staging possibilities for international
cooperation and attracting investments for major projects of national importance.
Foreign investments are expected to increase the overall competitive advantages not
only of a particular region, but also of the national economy as a whole. The aim is to
stimulate production rather than consumer credits of public and private entities in each
municipality.
This set of governing activities pertaining to the Conceptual decentralization
process is illustrated in Table 2.
Table 2
Structure-administrative activities of the Conceptual decentralization process
EMA - governing activities, aimed at developing the
administrative and managing capacity of local governments.
Priority is given to the development of managerial
competencies, knowledge and skills necessary to overcome
the challenges of personnel capacity building and
management of public/private sector organizations.
PMA - governing activities aimed at promoting a
competitive regional economy and potential for business
growth. The task is to stimulate local manufacturing and
to develop an industrial capacity for each region through
alliances and public private partnerships.

LAA - governing activities, established
to ensure proper legal functioning of
local authorities. They incude judiciary
reforms necessary to sustain proper
functioning of all administrative and
business entities.
ICA activities - governance of activities
aimed at establishing preconditions and
development of interregional economic
projects, i.e. attracting investments for
projects of national importance.
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The sustainable output of the envisioned governing economic activities largely
depends on the level of compatibility among them. The higher the compatibility level,
the stronger is their catalyzing effect on regional development and the quicker be-gets
the output of the desired economic result. Solving this analytical problem is based on
an algorithm developed on a new management methodology - "a cognitive topology".2
The results of the analysis are listed in Table 3.
Table 3 demonstrates that governing/management cycle TFA is highly
compatible with management activities ERA, ATA and LAA. In other words, initiation of
governance activities in tax and fiscal operation of local authorities are contingent upon
the successful completion of governing activities in the judiciary, technological and
research spheres. Expectations are that this range of administrative activities will align
efforts of local authorities and point them towards development and deployment of a
single administrative/fiscal/taxation system that enables sustainable operation of other
structure-administrative governing activities in the public and private sectors.
Table 3
Levels of compatibility between both structure-administrative activities in the
Integral and the Conceptual categories/processes
TFA

ERA

ATA

SIA

EMA

ICA

PMA

LAA

TFA

cohesion

.34

.27

.07

.20

.08

.01

.24

ERA
ATA
SIA
EMA
ICA
PMA
LAA

.34
.27
.07
.20
.08
.01
.24

cohesion
.69
.22
.01
.01
.10
.06

.69
cohesion
.51
.01
.30
.31
.48

.22
.51
cohesion
.01
.44
.29
.22

.01
.01
.01
cohesion
.01
.21
.12

.01
.30
.44
.01
cohesion
.63
.42

.10
.31
.29
.21
.63
cohesion
.21

.06
.48
.22
.12
.42
.21
cohesion

Administrative activities, which are highly compatible with governing cycle ERA
are TFA, ATA and SIA. This means that the success of management activities in
research, directly depends on: the availability of Information Technology (IT) systems,
which reduce outreach campaign barrier between the public administration and
educational institutions; the extent of building and developing local microfinance
entities and the successful fiscal operation of the local authority. This is so because the
expected economic effect boils down to facilitating access to economic and statistical
information. In other words, access to such information creates the prerequisites
signifying the evolving economic dynamics and contemplating the scientific/industrial
potential of a region.
Administrative activities compatible with governing cycle ATA are ERA, SIA
and LAA. This eclectic set of management ingredients brings to the fore economic
2

Thismethodology is approved for patenting by the World Intellectual Property Organization (no
PCT/CA2012/050715 ).
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dynamics, which signifies that the development of local government’s technological
capacity is accompanied by reduction in budgetary costs, and is contingent upon
adequately built research-administrative structure and judiciary system of local
governance. This governing cycle builds management frames that help local
municipalities to envision the impact of the demographic factor on social insurance
projects related to pensions, education and other. Generally speaking good information
technology support of the governing administrative process is equivalent to cost
optimization for this set of structure-administrative activities.
Governing activities compatible with management cycle SIA are ATA, ICA
and PMA. The compatibility level among these governing activities signify that the
successful implementation of reforms in the field of social and public insurance
depends on the level of competitiveness of a region, and the ability of the municipal
structures to initiate or take part in interregional economic projects, i.e. to become
shareholders of major projects of national significance. In the event that this
management cycle leads to the desired economic result - an increase in economic
activity in the region is expected to ensure adequate and successful social sector
reforms.
Governing cycle that leads to the development of managerial and
administrative capacity of the local authority - EMA, is a prerequisite for enhancing
the competitiveness of a region's economy - governing activity PMA. In other
words, management capacity building becomes increasingly more important, when
a region is experiencing economic difficulties or is in the process of implementing
pending social, economic or political reforms.
Administrative activities that are highly compatible with governing cycle ICA
are ATA, SIA, PMA and LAA. The analysis of the economic effect of these
administrative/management activities indicates that the attraction of investment
projects in each regional economy depends directly on the existence of a well-built
technological base limiting bureaucratic barriers of doing business, on the one
hand, and reducing the alternative costs of doing business, on the other. The effect
of these governing activities on the economy funnels down to shorter time-frame
for business registration, favorable tax policy conducive to business development
through foreign investments, and measurable demographic and economic
dynamics, e.g. the presence of qualified labor and other social/economic indicators
related to the overall industrial competitiveness of a region and the existence of a
legal/judiciary framework, ensuring cumberless business operation (including
barrierless transfer of labor and relatively liberal incoming immigration policy), as
well as other similar measures.
It is important to note that the defined governance/management activities in
Table 3 do not exclude the possibility of evolving a new-complementary type of
management behavior in the framework of each governance cycle. The focus here
is to show which managerial activities are compatible with each other and with
each governance cycle. Such an endeavor helps the study to define the expected
social and economic/administrative policy/group results.
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In the course of time the newly initiated governance activities become routine
and result in an inert social and economic behavior. This type of behavior frequently
clashes/gets in conflict with the changing economic environment, which in turn imposes
an objective necessity to developing a new set of management activities/governance
cycle. Of course, the new governance cycle must be compatible with the original, both
in order to promote sustainable regional development and growth, as well as capacity
building. Largely, this level of compatibility determines the utility coefficient of
sustainability of economic/governance/structure-administrative activities in each region.
The utility coefficient of sustainability becomes a beacon for evaluating the
impact of governance activities upon the intensity of organizational dynamics
(Figure 3).
Figure 3
Utility coefficients of governance activities in the process of decentralization

The proposed utility coefficients help determine the sustainability balance of
structure-administrative/governance activities/cycles, leading to sustainable/ optimum
economic functioning/results. It is important to note that if the proportion/ gravity of the
ongoing structure-administrative activities/priorities fall outside the proposed framework
of the "programmed governance behavior", there are going to be delays in the socioeconomic reforms and a decline in the economic activity of a country’s regions.
From Figure 3, it is evident that leading regional governing activity is the
development of organizational competencies through business partnerships and
alliances3 (PMA) as a means to enhancement of the overall competitiveness of the
3

These include public-private partnerships and partnerships based on business projects outsourcing. Of
course, other forms of partnerships and alliances are also put into perspective.
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economy.4 Other governing activities, which do not tolerate any delay, and are
expected to heighten the level of economic activity and achieve the desired economic
results, are ATA, SIA, and ICA.5 Their sustainability/utility coefficients and level of
compatibility in the process of sustaining and enhancing the level of competitiveness of
an economy is respectively .31, .29 and .63. These coefficients are indicative that a
nations' priorities for economic development in the process of decentralization
pertains to its capacity to embark on interregional economic projects and its ability to
attract investments with national significance to the country's economy, as well as the
implementation of industrial projects on the basis of public-private partnerships and or
business-to-business alliances. The focus here is on technological capacity building of
the economy as a prerequisite and a catalyst for sustainable economic growth, as well
as on the proper assessment of the impact of the demographic factors on the social
and economic dynamics of a region.

Structure-administrative decentralization
and governing behavior
The fiscal decentralization heightens the level of regional economic activities of
the regions in Bulgaria. This process is often accompanied by delegating/dislodging a
number of governing administrative activities from the central/national to local/regional
authorities. As a result, the decentralization process leads to significant social- and
structure-administrative changes. The dynamics and specific features of the policy of
social and economic decentralization fall within the boundaries of the four major areas
of public/governing attitudes/behavior. In general, they are divided into the area of
"public/administrative adaptation", area of "public/administrative absorption", area of
"public/administrative indifference" and area of "public/administrative testing". The
analysis of these areas not only provides the ability to outline the "macroeconomic
framework" of governing sustainability, but also to identify those financial and economic
challenges, measures and priorities that encompass the entire spectrum of governing
reforms and point to the desired social and economic results. They help develop a
governing behavior that complies with and adhere to the foundation of a functioning
decentralized society (see Figure 4).
●The area of "public adaptation" is characterized by a high level of sustainability
and utility of the ongoing administrative and economic policy (governing behavior) and
a substantial/significant (desired) change in the functioning of local authority (public
governance).
Successful functioning of regional structures in this area involves: liberalization
of a nation's economy; changes in tax legislation and policy; the transfer of a number of
governance activities of the central to local authorities; a higher degree of transparency
on a given regional policy; stimulation of public-private partnerships on projects of
mutual economic interest and other. These and other measures are expected to file the
4
5

Its utility coefficient is 1.15.
These activities are highly compatible with governing activities illustrated in Table 3.
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necessary social and economic changes, which will enable regional business and
public organizations to increase their economic activity, to facilitate administrative
capacity building and heighten the economic potential for sustainable regional
development and growth.
Figure 4
Governing behavior and dynamics of structure-administrative
decentralization

Economic liberalization, as a strategic measure, is expected to eliminate
existing governmental barriers of doing business; to give more freedom to local
government to initiate investment projects; to reduce transaction costs (time and
money necessary for the implementation of business projects) and the degree of
centralized control. Such an administrative/governing measure creates a more
entrepreneurial local government behavior and is a prerequisite for developing
vibrant managerial competencies of local administrators. The only criteria needed
for the regulation of business projects in the region is its compliance/relevance to
existing European norms and standards of doing business. It determines the extent
of public/private project legitimacy.
Changes in tax legislation and policy aim at achieving a higher fiscal autonomy
and efficiency of the local authority. An example of a governing policy in this direction is
the tax rate reduction of organizations that sponsor social and public projects. This
will not only boost participation of business organizations in regional projects, but
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will also contribute to a regional infrastructure development based on public-private
partnerships. Of course, such a change requires the creation of a flexible system of
taxation, which effectiveness cannot depend on a centralized state authority - The
Ministry of Finance. It should be synchronized with the needs of each municipality.
Tax reforms relating to the manner and level of taxation of businesses and
households, will enable municipal structures themselves to regulate their fiscal/
taxation system, depending on the budget necessities of a particular region in view
of the implementation of social projects in the field of health, employment, cultural
development, sports and education.
Delegation of fiscal policies and taxation to local authority creates a number
of advantages and challenges. The main advantage is the simplification of the
taxation system. This includes a more straightforward reallocation of collected taxes on
the territory of a given municipality. In other words, the taxes, which are collected by the
municipality or are imposed by it are directly allocated to the municipal budget not the
republican. Such an approach not only removes bureaucratic barriers, and creates a
more effective taxation/fiscal system, but also enables local authorities to have at their
immediate disposal all the funds gathered on their territory so that they can plan their
own income and expenses. This saves procedural time and money, by eliminating the
necessity of government transfers to regional authorities. This fiscal/tax governance
behavior is expected to reduce the period for recovery of all governmental payments
and obligations of the centralized fiscal authorities to public and private organization,
which in turn guarantees timely VAT reimbursement and payment of social security
benefits and healthcare aid.
The challenges, in turn, are related to building the necessary technology and
management capacity of the local authority structures, which allows artful collection
and management of local taxes. It is also important to protect municipal budget
from tax violations and fraud. Therefore, it is necessary to create a social network
in place that promptly signals for tax violations and unlawful operations.
Transfer of a number of structure-administrative activities from central to local
authorities increases governance responsibility and sustainability of the ongoing
economic policy and brings up substantial social and economic changes. In this
category of administrative activities fall: licensing of business organizations at the local
level (оrganizations, functioning on the territory of a municipality should obtain licences
for their activities by the municipal administrations); creation of regional advisory bodies
that facilitate economic analysis preparation falling in the area of regional household
infrastructure development, i.e. sewages, waste dump depots, road infrastructure, etc.;
Identification of demographic trends and their synchronization with the need of
establishing an adequate healthcare, education and cultural system; creation of
municipal centers for business development and the implementation of specific
investment projects, etc. This type of governance behavior in the process of fiscal and
economic decentralization has a positive impact on regional dynamics and creates an
environment that is characterized by lasting interaction between public institutions, on
the one hand, and business organizations, on the other hand.
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The decentralization process is commensurable with the need of the conducting
a transparent regional policy. Transparency enables all interested parties by regions i.e. business organizations and residents - to develop a better understanding of the
specific features and objectives of the regional policy and to take appropriate
measures for improving it. For example, the high transparency of revenues and
expenses of the local authority increases administrative responsibility of the municipal
structures, on the one hand, and promotes active business and household participation
in local policymaking and infrastructure/ resource management and development.
Transparency policies lead to organizing public forums and public debates,
which enable municipalities to get acquainted with social and economic needs of
businesses and residents, as well as to seek ways and means to solve latent
problems arising in the process of local authority functioning and level of
performance. Transparency in the policy-making process often leads to governing
behavior that takes into consideration different aspects/views on regional priorities
and assesses their impact on business development, as a whole, and on regional
entities, in particular. A major strategic objective in this governing cycle is to
determine the scale of its impact on regional social and economic development.
The main task is to minimize the possibility of a conflict between the expected and
real results and sustainability/utility dynamics of the ongoing regional policy.
A strong impact on regional economic activities enjoy governing policies aimed
at public-private partnerships, i.e. joint ventures formed by municipalities and business
organizations on regional business projects of mutual economic interest (non-zero sum
economic ventures). Sample household projects in this direction are gasification,
central heating and regional electrification. Local authorities' shareholder participation
in such household infrastructure projects creates the possibility for additional municipal
income and entrepreneurial/governance/ administrative capacity building. Such
entrepreneurial/governing experience is a prerequisite to initiate regional economic
cycles for systematic development of the economic and social municipal capacity
necessary for implementing all administrative policies and infrastructure required for
sustainable local governments' functioning and regional economic growth.
●The "area of public absorption" is characterized by high stability and utility of
the ongoing governing policy and marginal changes in the way of public functioning.
Local governing/administrative structures operate in this area then, when there is a
change in public attitudes and perceptions of the environment within which they carry
out their activities. Politics of joint inter-regional social and economic development
areas, for example, create the prerequisites of doing business in a highly competitive
environment. The administrative effect funnels down to redefine the social and
economic governing model and to identify potential advantages and disadvantages of
the ongoing integration activities and processes. In the newly established public
and business environment, it is essential to identify these unique opportunities,
which match the competitiveness and comparative advantages of a region's economy.
In this sense, the strategic objective is to determine the level of regional
competitiveness - what manufactured products and services bear strategic advantages
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and how do they differ from those in the competing region. This in turn leads to
conscious and continuous enhancement of the regional economic preparedness and to
development of the economic potential and priorities by targeting newly formed
consumer segment.
●The "area of public testing" is characterized by low utility of social and
economic policy-making and a substantial change in the way of doing business.
Emphasis in this area and regional dynamics is on building a climate of trust between
regional stakeholders and public institutions, on the one hand, and creating the
prerequisites for sustainable social development, on the other. Building a climate of
trust is based on healthy governing policies contributing to regional development and
growth of economic, natural and human resources, while achieving the desired level of
social sustainability guarantees a clean implementation of both social and economic
administrative reforms. In other words, social sustainability in this context aims at
creating an environment conducive to market needs and public demands.
●The "area of public indifference" is characterized by low governing policy utility
and irrelevant change in the way a region operates. An out-of-balance social policy, for
example, shifts public support for constructive infrastructure business development to
relatively uncontrollable and hard-to-measure social programs. Typical for this
governing area is an unbalanced economic policy or social expenditures that increase
government and municipal costs, generating out-of proportion local budget deficit.
Regional dynamics is often accompanied by disproportionate government spending for
social and economic development, which leads to serious economic consequences for
business and society.
The problems with an out-of-balance social policy are the difficulties
encountered in the process of its optimization. Failure to improve the effectiveness
of social costs, often causes high business taxation and failure of business to
perform their tax obligations and/or reinvest company profits in social and/or
economic infrastructure development. Thus, social policy frequently gets in conflict
with its own conceptual basis upon which it is build. Increasing government spending
and/or municipal costs in one social sector and reducing them in another benefits one
social group and causes additional social costs for reintegration of another social
group.
Another major problem with exuberant social expenses is the inability to
determine the degree of saturation of the needs of the social sector, and to determine
the utility level of social costs. Lack of a clear-cut conceptual framework, upon which
social policy is built and upgraded, often causes lack of public usefulness and
difficulties in the measurement of its economic effect on public/social sustainability. The
imballance between the ongoing social policy and business needs is often the cause
for absence of socially responsible economic practices. This in turn stalls regional
economic development. An out-of-balance social policy often surfaces in an outbound
business dynamics, e.g. purchasing the right of doing business on a foreign market acquiring a foreign license; removal of the production facilities or proprietary/patented
technology in a foreign state; or a management contract - business franchising. In
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other words, it trickles know-how and best management practices outside the
country conducting such socially oriented economic policy.
*
The analysis of structure-administrative activities and the governing behavior
in the process of social and economic decentralization helps establish regional
strategic priorities conducive to sustainable governing policy, practices and
transformation. It sets the framework of acceptable and unacceptable social and
economic behavior and outlines the expectations for regional development. Several
operational objectives and tasks lead to sustainable economic results and more
effective functioning of the local authority/government.
Based on the preceding integrated and conceptual analysis we can effortlessly
conclude that the policy of structure-administrative decentralization is accompanied by
a number of difficulties and contradictions. The reason for such interferences can be
traced in the sequencing/cycling character of the national and world economy. In such
an environment, the executive decision often boils down to figuring out what is a
healthier governing approach to regional development: a more aggressive tax policy
and increase in tax rates or attracting investments by low taxes. In a significant
municipal indebtedness, the proper economic choice will boil down in search of
opportunities for close interaction between public and private organizations based
on public-private partnerships/business oriented alliances and/or more aggressive
project-oriented governing behavior open-minded towards European Union's programs
for regional and economic growth and development.
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ОБЩО ПРОЯВЕНИ СРАВНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА В
СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА
ТЪРГОВИЯ
*

Представен е нов прочит на измерването на проявените сравнителни
предимства, респ. специализацията, на износа като допълнение на класическите подходи на Бела Балаша и Томас Волрат. Предложеният подход обобщава разнопосочното проявление на сравнителните предимства
по стокови групи и страни и извежда закономерността в специализацията
на износа в съвременните условия на международна търговия. За целта е
построен вектор на общо проявени сравнителни предимства за всяка
отделна държава на основата на евклидовото пространство. Чрез йерархичния клъстерен анализ страните са класифицирани в относително
1
еднородни групи по специализация на износа.

JEL: C38; F14
Специализацията на износа често попада във фокуса на изследванията,
свързани както с растежа на международната търговията и световната икономика, така и с усилията за преодоляване на икономическите и социалните различия по света. В светлината на тревожните сигнали за задълбочаване на
дивергенцията между страните по отношение на доходи, богатство, качество на
живот и т.н. този въпрос придобива нова актуалност и възниква необходимост
от нов прочит.
Сравнителните предимства са ключова концепция за обяснение на специализацията. Върху тази основа са разработени редица подходи за изследване, като се започне с Бела Балаша, Томас Волрат и се стигне до Алекс Хоен и
Жан Остерхавен. В тях се акцентира върху изследване на сравнителните
предимства на дадена държава по отношение на определена стока (или
група стоки) спрямо друга страна (или група страни). Като се има предвид, че
тези предимства се проявяват разнопосочно (и като вариации, и като флуктоации), възниква естественият въпрос каква е общата тенденция, какво е
закономерното проявление общо за всички стоки и страни в съвременните
условия на международна търговия?
*

Икономически университет- Варна, v_hadjiev@ue-varna.bg
Assoc. Prof. Veselin Hadjiev, PHD. CURRENT GENERAL COMPARATIVE ADVANTAGES IN
INTERNATIONAL TRADE. Summary: The article focuses on a new aspect of the measurement of
comparative advantages, resp. specialization of exports as a supplement to the classical approaches of
Béla Balassa and Thomas Vollrath. The suggested approach sums up the diverse expression of
comparative advantages according to commodity groups and countries and derives the current exports
specialization regularity for international trade.For this purpose a vector was set up of the general
comparative advantages for each country, based on the Euclidean Space. The countries are classified
by means of hierarchy cluster analysis into relatively uniform groups in terms of exports specialization.
1
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Обект на поредица изследвания са различни аспекти на сравнителните
предимства (Koç at al., 2013; Arvis, 2013; Lederman at al., 2007; Calderon, 2007;
Utkulu and Seymen, 2004; Redding, 2002 и др.). Не са разработени и апробирани обаче подходи за изследване на специализацията общо за всички стоки и
страни в съвременните условия на международна търговия. Липсват и проучвания относно това какви са последствията за световното стопанство от разнопосочното проявление на сравнителните предимства по стоки и държави.
Нарастващата роля на външната търговия за развитието на глобализиращата се световна икономика и възникващите допълнителни „ефекти“ налагат
възприемането на нови подходи и допълнително изследване на специализацията. За тази цел е нужно разработването и апробирането на подход за изследване на общо проявените сравнителни предимства.

Теоретична дискусия
Основавайки се на концепцията за проявените сравнителни предимства,
Балаша предлага специфичен индекс за измерването им, известен като индекс
на Балаша (Balassa, 1965; 1989). Той прилага категорията „проявени сравнителни предимства“,2 като допуска, че реализираните търговски потоци са апроксимация на относителните цени. Индексът се интерпретира и като измерител на
специализацията на износа на дадена икономика по отношение на определена
стока. Оригиналния вид на индекса е следният:
(1)

RCA1 = (X ij / X it ) / (X nj / X nt, )

където: RCA 1 е индексът на проявените сравнителни предимства на Балаша;
X – износ;
i – страна;
j – стока или индустрия;
t – група стоки (група индустрии);
n – група страни.
Същността на подхода на Балаша и всички негови деривати е нормиране на относителния дял на износа на определена стока (група стоки) на
дадена страна към средния относителен дял на износа на стоката (групата
стоки) на целия пазар (свят, група страни, търговски блок и др.). Условно се
приема, че ако относителният дял на износа на дадена страна е по-голям от
средния, то е налице сравнително предимство, и обратно - ако той е по-малък от средния, то е налице сравнителен недостатък. Това е стандартен подход в теорията на измерването, при който различието (в случая по специализация) се измерва чрез съпоставяне на индивидуалното и на средното значение. Ето защо се приема, че: стойност на индекса над 1 разкрива сравни2

Revealed Comparative Advantages, RCA.
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телно предимство на страна i по отношение на износа на стока j спрямо останалите държави; стойност на индекса под 1 разкрива сравнителен недостатък
на страна i по отношение на износа на стока j спрямо останалите държави, а
стойност на индекса около или равно на 1 разкрива неутрални сравнителни
предимства по отношение на стока j.
Трябва да се отбележи, че използването на проявените сравнителни
предимства в известна степен се отклонява от теоретичната концепция, което
произтича от нанасяните корекции в тях чрез различни тарифни и нетарифни
мерки, участие в блокови структури и т.н. Ето защо редица автори смятат, че
съвременната търговия се развива в условията не на сравнителни, а на конкурентни предимства (Siggel, 2006). Тъй като обаче тарифните и нетарифните
мерки поне засега не могат да се изолират от съвременната търговия, при
емпирични изследвания конкурентните и сравнителните предимства често се
приемат като еквивалентни.
Популярността и разпространеността на индекса на Балаша произтичат
от неговата простота и ясна икономическа интерпретация. В същото време се
смята, че индексът има слабости. RCA индексът на Балаша е полезен за оценка
на това дали дадена страна има сравнителни предимства в износа на дадена
стока спрямо определена група страни. В редица аспекти обаче неговата употреба е ограничена и проблематична (Hoen and Oosterhaven, 2006; Ballance at al.,
1986; Bowen, 1986).
Следващият най-често използван подход за изследване на проявени сравнителни предимства е този на Томас Волрат (Vollrath, 1991). Той излага три алтернативни концепции за тяхното измерване по страни: „относителни търговски предимства“,3 логаритъм на „относителни износни предимства“4 и „проявена
конкурентоспособност“.5
Индексът на относителните търговски предимства (RTA) представлява
разлика между относителните износни предимства (RXA) и неговия двойник относителните вносни предимства (RMA). Индексът на относителните търговски предимства се установява по следния начин:
(2) RTA = RXA − RMA
,
където: RTA е индексът на относителните търговски предимства;

RXA = RCA1 = (X ij / X it )/ (X nj / X nt ) ;
RMA = (M ij / M it ) / (M nj / M nt ) ;

М – внос.
3

Relative trade advantage.
Relative export advantage.
5
Revealed competitiveness.
4
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Вторият подход на Волрат за измерване на проявените сравнителни
предимства е чрез логаритъм на относителните износни предимства:
(3)

RCA2 = ln RXA = ln RCA1

Третият подход на Волрат е проявената конкурентоспособност и се
установява по следния начин:
(4)

,
RC = ln RXA − ln RMA

където RC е индексът на проявената конкурентоспособност.
Смята се, че логаритмичният вариант на индекса на проявени сравнителни предимства преодолява асиметричността на класическия индекс. Положителните стойности на индексите на Волрат за проявени сравнителни предимства са индикация за сравнително/конкурентно предимство, а отрицателните - съответно за сравнителни/конкурентни недостатъци. Според Волрат
индексът RC е за предпочитане, тъй като в него е въплътен балансът между
търсене и предлагане. Въпреки това практически по-често се използва индексът
RXA.
Келд Лаурсен (Laursen, 1998) предлага друг индекс, смятан, че притежава
симетрични свойства:
(5)

(

)(

)

SRCAij = RCAij − 1 / RCAij +,1
i

където: RCA j = RCA 1 ;
SRCAi j е симетричният индекс на проявени сравнителни предимства.

SRCA индексът приема стойности в границите от -1 до +1, като 0 е точката на неутрални сравнителни предимства. Според някои автори обаче тази
симетричност е за сметка на ясната икономическа интерпретация (Benedictis and
Tamberi, 2001).
Джеймс Прудман и Стефен Рединг предлагат да се претегли класическият
RCA индекс на Балаша със средния за страната индекс (Proudman and Redding,
1998). Формулата е следната:
(6)

N


WRCAij = RCAij / (1 / N )∑ RCA,ij 
j =1



i

където: WRCA j е претегленият индекс на проявени сравнителни предимства;
N – брой стоки.
Според авторите оригиналният и претегленият RCA индекси са еквивалентни, тъй като чрез трансформацията се променя само скалирането. Претегленият индекс подобрява сравнимостта по страни, но в същото време не
успява да коригира проблема с асиметричните свойства. Смята се още, че
точката на неутрални сравнителни предимства в редица случаи остава неопре68
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делена, както и че този индекс е чувствителен към използваните стокови класификации.
Според Алекс Хоен и Жан Остерхавен недостатъците на класическия
индекс на Балаша се дължат на неговата мултипликативна форма (Hoen and
Oosterhaven, 2006) и предлагат адитивна форма на индекса:
(7)

(

)

ARCAij = X ij / X i − (X j / X, )
i

където ARCA j е адитивният индекс на проявени сравнителни предимства.
Адитивният RCA индекс приема стойности между -1 и +1, като 0 е точка
на неутрални сравнителни предимства. Сумата на ARCA индексите по стоки за
дадена страна е равна на 0. Това позволява да се осъществи сравняване на
предимствата по стоки. В същото време сравняването по страни не е убедително.
Други автори предлагат по-общо решение при изследване на сравнителните предимства (Yu at al., 2009). Те изграждат нормализиран индекс на сравнителни предимства, като излизат от точката на неутрални сравнителни предимства, класическия индекс на Балаша, симетричния SRCA индекс и адитивния
ARCA индекс:
(8)

NRCAij = X ij / X − X j X i / XX
,
i

където NRCA j е нормализираният индекс на проявени сравнителни предимства.
Този индекс приема стойности от -1 до +1. При него точката на неутрални
сравнителни предимства е при стойност 0, положителните стойности индикират
сравнителни предимства, а отрицателните – сравнителни недостатъци. Смята
се, че нормализираният RCA индекс е сравним по страни, стоки и във времето.
Освен изложените индекси за проявени сравнителни предимства се
разработват и прилагат редица дериватни индекси като индекс на ГрубелЛойд, 6 индекс на Михаели, 7 индекс на Акуино 8 и много други. Тази група от
измерители не е предмет на разглеждане тук.

Общо проявени сравнителни предимства
Най-често използваният подход - този на Балаша, и основаващите се
на него индекси, имат специфични характеристики. Първо, индикаторите се
отнасят за сравнителни предимства на отделна стока, група стоки или отрасъл. Второ, подходът на Балаша предоставя аналитични възможности за характеризиране на износа на дадена страна, степента на технологична обработка
на изнасяните стоки и т.н. спрямо група страни. Характерна особеност на тра6

Grubel-Lloyd index.
Michaely index.
8
The Aquino index.
7
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диционните подходи за изследване на RCA е, че използват за мащаб конкретен пазар. Всички характеристики за предимство/недостатък се премащабират спрямо конкретния (в пространството, във времето и т.н.) пазар. В
резултат отделните изследвания стават несъпоставими. Като допълнение към
тази особеност индексите на Балаша и неговите деривати изкуствено надценяват сравнителните предимства на малките икономики, респ. тяхната специализация (Halilbasic, 2012; Yu at al., 2009; Lederman at al., 2007; Greenaway and Milner,
1993). Това се дължи на изкуственото фаворизиране на тези икономики чрез
премащабиране на износа по дадена стока (група стоки) по отношение на
износа на малката страна.
Посочените особености на подхода на Балаша ограничават възможностите да се изследват процесите на специализация общо за световното стопанство.
За целта е необходимо изграждането на обобщен подход, чрез който да могат да
се отделят страните според типичната специализация на износа. Проведените
многобройни двустранни изследвания подсказват тенденция голяма част от
страните да губят сравнителни предимства в износа на високообработени изделия. Обобщеният подход би могъл да даде отговор на въпроса дали тези
единични констатации (една страна спрямо друга или група страни) са израз на
проявена закономерност в специализацията на износа в съвременните условия
на международна търговия, или не.
За решаването на проблема предлагаме да се използва добре обоснованата и изследвана математическа концепция „евклидово пространство”
(Encyclopaedia of Mathematics, 2002). Тя намира приложение в сходни икономически изследвания, вкл. на потоци от стоки между различни географски
райони (Huang at al., 2013). Ако разнообразието от изнасяни стоки на дадена
страна се приеме като многомерно евклидово пространство (признаково
пространство), а отделните страни като точки от него (обекти), то разстоянието на всяка страна по дадените признаци до друга страна може да се разглежда като мярка на общо проявено сравнително предимство за всички
стоки или евклидово разстояние по специализация на износа:
(9)

sil =

p

∑ (X
j =1

ij

− X lj ,)

2

където: s il е евклидовото разстояние по специализация на износа между страна i и страна l; i, l=1,…,n; n – брой страни; X – износ; j – групи стоки; j=1,...,p;
p – брой стокови групи;
Долната граница на s il е 0, а горната е неопределена. Стойности на s il ,
близки до 0, се интерпретират като близки, неутрално проявени сравнителни
предимства общо за всички стоки между две страни. Големи стойности на s il
се интерпретират като проявени сравнителни предимства общо за всички стоки
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между две страни. Мярката не дава отговор на въпроса коя от двете сравнявани държави има проявено сравнително предимство общо за всички стоки.
За да се осигури по-добра сравнимост на проявените сравнителни предимства по страни и да се улесни интерпретацията, е необходимо евклидовите разстояния по специализация на износа да се нормират. За целта се използва следният подход:
(10)

SD
il

s

SD

=

sil − s min

,

s max − s min

където s il е нормираното евклидово разстояние по специализация на износа
min
между страна i и страна l; s - минималното евклидово разстояние по специаmax
лизация на износа; s
- максималното евклидово разстояние по специализация
на износа.
SD

Нормираното евклидово разстояние по специализация на износа 9 s il
приема стойности от 0 до 1. Стойности, близки до 0, се интерпретират като
близки, неутрално проявени сравнителни предимства общо за всички стоки
между две страни. По-големи стойности и стойности, близки до 1, се интерпретират като проявени сравнителни предимства общо за всички стоки между
две страни. Мярката не дава отговор на въпроса коя от двете сравнявани
държави има проявено сравнително предимство общо за всички стоки.
Съвременните условия на международна търговия предполагат разнопосочен процес на придобиване и загуба на сравнителни предимства както по стоки, така и по страни. Проявено сравнително предимство спрямо дадена държава
не е гаранция за проявено сравнително предимство спрямо друга страна за една
и съща стока. Следователно специализацията на дадена страна може да се характеризира с проявени сравнителни предимства спрямо една или няколко
държави и едновременно с това - с проявени недостатъци спрямо други страни.
Сложно многомерно свойство като специализацията на износа не може да се
изрази само чрез скаларна величина. Поради тази причина предлагаме специализацията на износа на дадена страна да се характеризира чрез вектор от
евклидови разстояния по специализация на износа до всички държави. По такъв
начин ще се представят сравнителните предимства в износа на дадена страна
спрямо всяка друга. Векторът на специализацията на износа, който наричаме
10
вектор на общо проявени сравнителни предимства, има следния вид:
(11) V

i

= ORCAi = sil

n −1

,

l =1

9

Нататък вместо „нормирано евклидово разстояние по специализация на износа“ ще се употребява „евклидово разстояние по специализация на износа“, респ. „общо проявено сравнително
предимство за всички стоки“.
10
Overall Revealed Comparative Advantages.

71

Икономическа мисъл ● 4/2014 ● Economic Thought

където V i , ORCA i е векторът на общо проявените сравнителни предимства
на страна i; s il - евклидовото разстояние по специализация на износа между
страна i и страна l, респ. нормираното евклидово разстояние по специализация на износа между страна i и страна l.
Всички вектори на общо проявени сравнителни предимства по страни
образуват матрица на общо проявени сравнителни предимства. Тя е възможно най-изчерпателната мярка на специализацията на износа общо по
стоки и страни към даден момент. Матрицата има следния вид:
(12)
където M

M ORCA = Vi

ORCA

n −1

,

i =1

е матрицата на общо проявени сравнителни предимства.

Анализът на вектора на общо проявени сравнителни предимства дава
представа за проявените закономерности в придобиването на сравнителни
предимства и сравнителни загуби на дадена страна по отношение на всяка
друга държава. Векторът обаче не дава представа за специализацията общо
за всички страни и стокови групи. Според редица автори един от инструментите за обобщение на проявените сравнителни предимства е едномерната
групировка (Hinloopen and Marrewijk, 2001; Yu at al., 2009; Zhelev, 2009). Едномерното групиране се основава на различни принципи. Едни автори предлагат стоките да се разделят в няколко групи според индексите на проявените
сравнителни предимства, а други - да се разделят обемите на износа в групи
според проявените сравнителни предимства. Предлагат се също предварително фиксирани, както и емпирично формирани според тяхната хомогенност
групи и т.н.
Посочените подходи не могат да се приложат към общо проявените
сравнителни предимства. Проблемът произтича от това, че при традиционните подходи проявените сравнителни предимства се представят чрез скалари, а при обобщените – с вектори и матрица. При това положение за обобщаване на проявените сравнителни предимства е необходимо да се използват
подходящи многомерни методи.
Клъстерният анализ е широко известен и добре развит многомерен метод за класифициране на единици в групи на основата на множество признаци (Everitt, 2011; Milligan and Cooper, 1987; Everitt, 1980). Ако приемем матрицата на общо проявени сравнителни предимства като матрица на раз11
личие, то групирането на страните по обобщена специализация на износа може да се извърши чрез йерархичния клъстерен анализ. По този начин
държавите-участници на световния износен пазар ще се разделят в относително еднородни групи по специализация на износа. Това групиране от
11

Dissimilarity matrix.
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своя страна ще стане основание да се направят изводи за проявените
сравнителни предимства в съвременните условия на международна търговия.

Устойчива асиметрична специализация
на износа
За апробиране на предложения подход за изследване на общо проявени сравнителни предимства използваме износа на страните-членки на Световната търговска организация (СТО), което е около 95% от световния износ.
С цел да се проследи еволюцията на общо проявените сравнителни предимства изследваме световния износ за периода 1995-2011 г. Изборът на
1995 г. се обосновава с началото на функциониране на СТО и изискваното от
нея спазване на общи правила на търговия. Изборът на 2011 г. е продиктуван
от възможността за осигуряване на статистически данни за износа по стокови
групи към момента на изследването. За представяне на износа използваме
групите на прилаганата от СТО стокова класификация. Последната разделя
стоките на първични, обработени и други и представлява компилация от секциите, дивизиите и групите на Стандартната международна търговска класификация (SITC).
За източник на статистическа информация използваме базата от дан12
ни на СТО WTO statistics database (WSDB). Статистическите данни за износа са извлечени по система „обща търговия“, без реекспорт, FOB, американски долари, текущи цени, критерий за определяне страната на износа –
страната на потребление. За оценката на векторите на общо проявени сравнителни предимства се използва Stata 10.0 13 и специално разработен приложен софтуер. Получените матрици на общо проявени сравнителни предимства са изключително големи по обем. Те създават възможност да се
изследват проявените сравнителни предимства за всичките 169 държави,
участвали в изследването.
За разделяне на страните на относително еднородни групи по специализация на износа се използва йерархичен клъстерен анализ. Като критерий
за определяне броя на групите 14 се прилага Calinski-Harabasz pseudo-F index
и Duda-Hart Je(2)/Je(1) index (Milligan and Cooper, 1985). За формиране на групите се прилага критерият „междугрупово свързване“, 15 който осигурява непресичащи се относително хомогенни групи (Gower, 1967). Групировката на
страните по общо проявени сравнителни предимства е представена чрез дендрограми на фиг. 1.
12

http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx
www.stata.com
14
Stopping rules.
15
Average linkage between groups.
13

73

Икономическа мисъл ● 4/2014 ● Economic Thought

Фигура 1
Дендрограми по общо проявени сравнителни предимства на страните
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Анализът на дендрограмата за 1995 г. (фиг. 1а) показа, че много голяма група от страни (85% от общия брой) попадат в един клъстер (G1) и
са на относително малки евклидови разстояния. И в същото време малка
група държави (15%) се разпределят в останалите клъстери (G2-G11).
Тази група е на по-голямо евклидово разстояние от първата. Вътре във
втората група разстоянията между страните и клъстерите са много по-големи, отколкото между страните от първата група. Резултатите дават
основание да се заключи, че в началото на функциониране на СТО е налице значителна неравномерност в обобщената специализация на страните.
Анализът на дендрограмата за 2011 г. (фиг. 1б) показва сходно разпределение на страните по специализация на износа. Голяма група от
страни (90% от общия брой) са със сходни общо проявени сравнителни
предимства. Всички те попадат в един клъстер (G1). В същото време малка
група държави (10%) се разпределят в останалите клъстери (G2-G8). Различията между първия клъстер (G1) и останалите нарастват геометрично.
Има основание да се заключи, че и в края на изследвания период има значителна неравномерност в разпределението на страните по обобщена
специализация на износа.
Логично възниква въпросът по какво си приличат страните в голямата група (G1) със сходни общо проявени сравнителни предимства и с какво те
се различават от държавите в останалите групи? Във връзка с това смятаме за целесъобразно да споменем идеята на Ю, Кай и Люнг (Yu at al.,
2009), според които изследването на сравнителните предимства по страни
трябва да се допълни с такова по стокови групи. „Кръстосаното“ изследване предоставя допълнителни възможности за анализ на проявените сравнителни предимства.
С цел разкриване на стоковите групи, по които има сходство или по
които възникват най-големи различия, се транспонира матрицата от данни
„страни-променливи“ на „променливи-страни“ Условно се приема, че страните са признаци, а стоковите групи са обекти. Отново се оценява матрицата
на общо проявени сравнителни предимства. Въз основа на нея и на йерархичния клъстерен анализ се извършва класификация по стоковите групи
(вж. фиг. 2).
Установява се, че в началото на функциониране на СТО най-малки евклидови разстояния се констатират по групите „дрехи“, „текстил“ и „желязо
и стомана“ (

s il = 0.232 ). В същото време най-големи евклидови разстояния

( s il = 0.487 ) възникват по отношение на износа на обработени продукти от
групите „машини и транспортни средства“ и „автомобилни продукти“. Нещо
повече, най-големите евклидови разстояния възникват в резултат от различията в износа на машини ( s il

= 0.907 ).
75

Икономическа мисъл ● 4/2014 ● Economic Thought

Фигура 2
Дендрограми по общо проявени сравнителни предимства на стоковите групи
а) 1995 г.

б) 2011 г.

Легенда: AG – селскостопански продукти; MI – горива и изкопаеми продукти;
MAIS – желязо и стомана; MAMT – машини и транспортни средства; MAMTAU –
автомобилни продукти; MACL – дрехи.; MATE – текстил; MACH – химикали.
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Като се има предвид, че установяването на проявени сравнителни предимства се основава на една и съща матрица от „страни-променливи“, могат
да се направят няколко заключения.
Първо, тъй като малките евклидови разстояния са характерни за голямата
група от страни (G1), то следва че тяхната специализация на износа е в областта на нискообработени продукти като текстил и дрехи. Второ, тъй като
големите евклидови разстояния са характерни за малка група от страни, то
следва, че тяхната специализация на износа е в областта на високообработените изделия като машини и транспортни средства. Това дава основание
да се обобщи, че през 1995 г. голяма част от страните имат сходна специализация на износа в областта на нискообработените изделия. В същото време малка част от страните осъществява разнообразен износ, като
се специализира в износа на високообработени изделия.
Установява се, че 16 години по-късно проявените сравнителни предимства по стокови групи не са се променили съществено. Най-малки проявени
сравнителни предимства се констатират за дрехи и текстил ( s il

= 0.293 ), а най-

големи - за машини и транспортни средства ( s il = 0.621 ). Може да се обобщи,
че за периода на функциониране на правилата на СТО не са настъпили
съществени изменения в общо проявените сравнителни предимства.
Изследването на специализацията на износа чрез общо проявени сравнителни предимства дава основание да се направят няколко заключения.
Първо, голяма група от страни постига относително сравнима специализация
в износа предимно на по-нискообработените продукти. Второ, малка група от
страни се специализира в износа на предимно по-високообработените изделия. Това състояние на обобщена специализация на страните определяме
като асиметрична специализация на износа. Трето, сравнението на общо
проявените сравнителни предимства за 1995 и 2011 г. дава основание да се
заключи, че за 16 години функциониране СТО не създава условия за преодоляване на асиметричната специализация на страните-участници в международната търговия. Големият относителен дял на държавите, специализирани
в износа на суровини и нискообработени изделия, се запазва за периода
1995-2011 г. В същото време относителният дял на страните, специализирани
в износа на високообработени изделия, остава в границите на 10-15%. Общо
международната търговия в съвременните условия се характеризира с
устойчива асиметрична специализация на износа.
*
Предложеният подход за изследване на общо проявените сравнителни
предимства има потенциал да синтезира разнопосочните промени на специализацията по страни и стокови групи. На основата на евклидовото пространство и вектора на общо проявени сравнителни предимства става възможно
обобщаването на разнообразното проявление на сравнителните предимства
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по стоки. Разделянето на обектите в относително еднородни групи по специализация на износа чрез йерархичния клъстерен анализ създава необходимите условия за оценка на тенденциите в проявените сравнителни предимства
по стоки и страни едновременно.
Чрез подхода на общо проявени сравнителни предимства се доказва
изказваната от редица икономисти хипотеза. В резултат от разнопосочното
проявление на сравнителните предимства се оформя устойчива характеристика на международната търговия, която наричаме асиметрична специализация на износа. Тя се изразява в това, че голяма част от страните изнасят
предимно нискообработени изделия като суровини, текстил, облекло. И в
същото време малка част изнасят предимно високообработени изделия като
автомобили и транспортни средства. Тази характеристика на международната търговия е устойчива и не се е променила съществено през последните 16 години.
Имайки предвид връзката на сравнителните предимства с дивергенцията, вниманието би трябвало да се насочи към специализацията на износа,
особено на по-слабо развитите държави. Необходими са усилия за постигане
на по-равномерно разпределение на благата от съвременната либерална
международна търговия, вкл. и чрез въздействие върху специализацията на
износа.
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Доц. д-р Петко Тодоров*

ФАКТОРЪТ „ДОХОД” В ПРОЦЕСА НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО
ПАЗАРНО ТЪРСЕНЕ НА ХРАНИ
*

Изложени са резултатите от изследване на въздействието от изменението на общия доход върху състоянието на компонентите на потребителското пазарно търсене на храни и безалкохолни напитки. Изведени са
закономерности в промените на количествата потребявани продукти, на
разходите за тях, на техните цени, на потребяваната хранителна енергия
и на нейните компоненти. Направен е опит за обяснение на механизма на
инфлацията при тези продукти, предизвикана от измененията на дохода. 1

JEL: D12; Q11

Методическа постановка
Изследването на влиянието на изменението на дохода върху процеса на
потребителското пазарно търсене на храни и безалкохолни напитки предполага
идентифициране на участващите в този процес компоненти. Първо, това е
самото търсене. Ако неговите компоненти са разходите за храна и безалкохолни
напитки, количеството потребявани продукти и техните цени, то влиянието на
промените в доходите върху тях предполага да се отграничат измененията,
предизвикани от търсенето, от тези, които са предизвикани от пазарното предлагане. В абсолютния му смисъл такова емпирично отграничаване обаче е невъзможно, поне според съвременното състояние на икономическото познание.
Как например да се определи каква част от промените в цените се дължи на
търсенето и каква – на предлагането. Как да се отграничат измененията в разходите, потреблението и цените, породени от промените в доходите, от измененията в същите компоненти, предизвикани от други фактори.
Подходящо решение на този въпрос предлага дървото на предпочитанията. Това е схема на нагласите за заделяне на разходите за храна и безалкохолни напитки от размера на общия доход и разпределянето им по продукти. Дървото на предпочитанията очертава последователните разклонения в
тази схема: общ доход – разходи за храна и безалкохолни и други разходи –
разходи по групи храни (постни, блажни, сладки) – разходи по подгрупи на групите храни и така до разходите за отделния продукт. Основното в схемата са
устойчивите и силни линейни зависимости между всеки клон и неговите разкло2
нения . С други думи, главното е как съвкупният потребител предпочита да
*

ИИИ при БАН, секция „Регионална и секторна икономика“,petkotodorov@gbg.bg
Assoc. Prof. Petko Todorov, PHD. THE „INCOME” FACTOR IN MARKET DEMAND OF FOODS BY
CONSUMERS. Summary: The results are presented of testing the impact from the total income
changes on the state of the components of market demand of foods and soft drinks by consumers.
Regularities are pointed out in the changed quantities of the consumed products, of the expenses made
for them, of their prises, of the consumed food energy and its components. An attempt was made to
elucidate the inflation system for these products, caused by income changes.
2
Принципите на дървото на предпочитанията са представени в: Тодоров, П. Детерминанти на
потребителското търсене на храни в България. - Икономическа мисъл, N 4, 2010, с. 88 и по1
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разпределя дохода си и конкретно онази част от него, която е предпочел да
разходва за храна и безалкохолни, какви са неговите нагласи по този повод.
Установените устойчиви отношения правят пазарното потребителско търсене
относително предвидимо – в границите на определени допускания. Такова допускане е, че дървото на предпочитанията представлява предвидима схема за
разходване на средства при условие, че компонентите на пазарното предлагане
се колебаят в границите, в които са се колебаели през изследвания период, т.е.
периодът, за който са установени посочените линейни зависимости.
Дървото на предпочитанията представя икономическата мотивация за
пазарното поведение на съвкупния потребител, който участва в пазара като
субект на съвкупното търсене. Той е мотивиран да разпределя разходите си за
храна и безалкохолни в определени пропорции. От една страна, е пряката икономическа мотивация - съвкупният потребител разпределя дохода си в определени пропорции, следователно разходите за храна и по видове храни са
съобразно размера на дохода. От друга страна, е непряката икономическа мотивация - нагласата у съвкупния потребител за спазване на пропорции между
компонентите на необходимата хранителна енергия (мазнини, белтъчини, въглехидрати). Общите количества потребени мазнини (растителни и животински),
белтъчини (растителни и животински) и въглехидрати са в устойчиви и силни
линейни зависимости спрямо общия доход на съвкупния потребител и на разпределената част от него за храни и безалкохолни. Следователно и тези пропорции са икономически обусловени, но те са опосредствано мотивиращи в
поведението на съвкупния потребител.
Допълнителен елемент в тази схема са устойчивите и силни линейни
зависимости между разходите за определен продукт и неговата пазарна цена
на купувач, т.е. тази, която той е заплатил, а не регистрираната по наблюдение на магазините. Съвкупният потребител потребява продукти според заделените за тях средства и според цените им, но в рамките на пропорциите
между компонентите на хранителната енергия. С други думи, той реализира
своя избор между продуктите, защото между тях съществува заменяемост и
изборът е мотивиран от дохода и цените, но в границите на определени пропорции между мазнини, белтъчини и въглехидрати.
Всичко изтъкнато дотук очертава нагласи. Съвкупният потребител реализира своето пазарно поведение по силата на поведенческите си нагласи. Дървото на предпочитанията изразява неговите нагласи за разходване на средства
за видове храни и безалкохолни напитки, за потребяване на дадени количества
от тях по видове, за заплащане на определени за тях цени, за потребяване на
хранителна енергия, чиито компоненти са в определени пропорции. Това са
нагласите му в процеса на потребителското пазарно търсене.
подробно в Аврамов, П., Д. Русчева, П. Тодоров (2014). Основни пропорции в българския
продоволствен пазар. С., с. 11-32. Резултати от експеримент с дървото на предпочитанията се
съдържат и в колективната разработка на Института за икономически изследвания при БАН
„Продоволственият баланс в България: състояние и тенденции“ (2014), с. 130-173.
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Съвкупният потребител се изявява в тази схема с параметрите на средния
за страната потребител. Това са показателите, определяни като „средно на
човек от населението”. Ако умножим параметрите на съвкупния потребител по
броя на населението, ще получим съвкупния размер на харчените средства и
съвкупния размер на потребените продукти.
Изложените тук резултати са продукт на експеримент с дървото на предпочитанията за 4 последователни години: 2008, 2009, 2010 и 2011.3 Експериментът включва проверка на нагласите за реакция на съвкупния потребител към
промени в общия му доход при неизменни други условия за всяка от четирите
години, т.е. как съвкупният потребител би предпочел да разпредели общия си
доход в перата „за храна и безалкохолни” и „за други разходи” във всяка от тези
години, ако в онзи момент размерът на общия му доход се измени по определен
начин; как би предпочел да разпредели заделения разход за храна по групи продукти – постни, блажни, сладки; как би предпочел да разпредели тези разходи по
подгрупи продукти, стигайки до разходите за отделния продукт, при това какви
количества от отделните продукти би предпочел да избере, за да съхрани пропорциите между компонентите на хранителната енергия в предпочитаните граници.
Подходът позволява да се проследят нагласите на субекта на пазарното
потребителско търсене при промяна на неговия доход при относително пасивно
поведение на субекта на пазарното предлагане. Експериментът се извършва при
неизменен базов размер на цените, т.е. без активна промяна в поведението на
субекта на пазарното предлагане. Заложените в дървото на предпочитанията
зависимости обаче отчитат въздействието на пазарното предлагане в обичайните за изследвания период отклонения. Това означава, че резултатите отразяват състоянието на относително самостойно пазарно търсене.
По-категорично отграничени са резултатите относно влиянието на изменението в дохода. Поведението на съвкупния потребител се измерва при промяна
единствено на размера на дохода, която съдържа 5 стъпки (5 последователни
повишения на размера на дохода), като размерът на стъпката е 4%. Този процент отразява приблизително средното годишно увеличение на номиналния общ
доход на човек от неселението за периода след 1999 г., когато се нормализира
темпът му на растеж след „експлозията” от 1996-1997 г. Проверява се поведението на съвкупния потребител за всяка от посочените 4 години при 5-етапно
завишаване на дохода му с 4%, като за нулева стъпка се приема размерът на
общия доход на човек през съответната година: 3502 лв. за 2008 г., 3693 лв. за
2009 г., 3648 лв. за 2010 г. и 3782 лв. за 2011 г.
Експериментът се провежда при агрегирани данни за хранителните продукти и безалкохолните напитки, които са сведени до следните групи:
3

Данните са от годишните публикации на НСИ „Бюджети на домакинствата в Република България” и
„Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата” за
периода 1997-2011 г., обработени по описаната в цитираните публикации методика.
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• растителни храни с повишено енергийно съдържание - варива, ориз, картофи,
лук, гъби, т.нар. други зърнени храни (от списъка в „Бюджети на домакинствата”);
• зеленчуци - включва всички останали зеленчуци;
• растителни мазнини 9 олио, маргарин и др.;
• хляб и тестени изделия;
• животински мазнини;
• мръвки - меса, субпродукти, месни продукти, риби;
• яйца;
• млека;
• млечни продукти;
• плодове и плодови сокове;
• други десерти - захарни и шоколадови изделия, сладкарски изделия от
брашно, брашно;
• захар и мед;
• напитки - безалкохолни и минерална вода;
• останали продукти - плодови и зеленчукови консерви, които се набавят почти
изцяло от домашно производство и не са предмет на пазарно търсене, плюс сол, оцет,
чай, кафе.

Групите включват изчерпателния списък на продукти от „Бюджети на домакинствата в Р. България”. Сумата на разходите за тях, а за такива са приети
общите разходи, е равна на общия разход за храна и безалкохолни напитки.
Сумите от съдържащите се в тях калории и енергийни компоненти – мазнини,
белтъчини и въглехидрати, са равни на общите количества потребени калории и
компоненти. Последните два елемента в групировката - „напитки“ и „останали
продукти“, са включени в изследването само като размер на разходите за тях.

Резултати от изследването
На фиг. 1 са представени измененията на общия разход за храни и безалкохолни напитки спрямо изменението на общия доход.
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Траекториите на линиите на разходите по години се раздалечават в крайните си точки при доход, увеличен спрямо нулевата стъпка на 120% - от 117.7 до
122.5%. Крайните точки на линиите за 2008 и 2009 г. и за 2010 и 2011 г. се раздалечават помежду си в размер на част от процента. Следователно нагласите на
съвкупния потребител са за, общо взето, симетрично повишение на общия разход за храна и безалкохолни спрямо увеличението на общия му доход при неизменни други условия.
На фиг. 2, 3 и 4 са показани измененията на разходите по групи храни –
съответно „постни“, „блажни“ и „сладки“, спрямо измененията на общия доход.
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И в трите фигури траекториите за 2008 и 2011 г., както и осреднената
траектория са съвсем близки и почти се припокриват. Тук вече се наблюдават
нагласи за по-различни в отделните години увеличения на съответните разходи спрямо повишенията на общия доход.
На фиг. 5 са обобщени резултатите по групи продукти и безалкохолни
напитки. Тя съдържа осреднените траектории от фиг. 2, 3 и 4.

Степенуването на нагласите за увеличаване на разходите спрямо повишаването на дохода са в следния ред: най-високи са безалкохолните напитки,
следвани от групите „сладки“, „блажни“ и „постни“. При това първите три траектории показват изпреварващо нарастване спрямо увеличението на общия доход,
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докато за постните храни нарастването е изоставащо. Може да се предположи,
че най-изпреварващото повишване на разходите при напитките става за сметка
на по-големите разходи за постни храни, тъй като нарастването на разходите за
блажни и сладки изпреварва сравнително по-слабо увеличаването на дохода.
По подобен начин се изявяват нагласите за изменение на разходите във
всеки клон от дървото на предпочитанията, където се регистрират изпреварващи
спрямо общия доход техни нараствания. На никое такова разклонение не се изявяват само изпреварващи нараствания, а винаги се придружават от разходи,
чието увеличение изостава от това на общия доход. На фиг. 6 е илюстрирано
следващо разклонение на „дървото” – за групата „сладки храни“: плодове, други
десерти и захар. Изпреварващи нарастването на общия доход са разходите за
плодове и други десерти за сметка на изоставащите – под 120% от повишението
на общия доход, разходи за захар.

Не се наблюдават нагласи за намаляване на разходите по продукти при
завишаване на размера на общия доход в рамките на това тяхно агрегиране.
Нагласи за изоставащо нарастване на разходите се наблюдават при растителните продукти със завишено енергийно съдържание, зеленчуците, растителните мазнини, хляба и хлебните продукти, яйцата, захарта. Близки до 120-те
процента обаче са крайните точки на траекториите на разходите при растителните продукти със завишено енергийно съдържание, растителните мазнини,
хляба и хлебните продукти – в рамките на 1-2%. Възможно е при изследване
нагласите за други години тези продукти да се изявят с друг статут, но също е
възможно тази тяхна характеристика да се задълбочи. Подобно е положението и
при млеката. При тях увеличаването на разходите изпреварва повишаването на
общия доход само с 2% - при осреднената траектория. Категоричен извод за
изоставащо нарастване на разходите може да се направи за яйцата и захарта, а
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за изпреварващо нарастване - за мръвките, млечните продукти, плодовете,
други десерти и безалкохолните напитки.
Съпоставянето на нагласите за изменение на разходите с тези за промяна на потреблението при изменение на общия доход позволява да се дешифрира логиката на изменението на цените при това условие. На фиг. 7 и 8
са показани осреднените траектории на изменение на потреблението, разходите и цените за групата „мръвки“ и за яйцата.

Нагласите при потреблението на мръвки са за нарастването му с повишаването на общия доход. Разходите се повишават по-интензивно от потреб-
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лението, а увеличението на цените е по-изоставащо от него. Промяната на
цените може да се разглежда като свързана с нагласите за изменение на потреблението и на разходите за него.
При яйцата се наблюдават нагласи за намаляване на потреблението при
нарастване на общия доход и за по-интензивно увеличаване на цените в сравнение с повишаването на разходите. При това за разлика от групата на мръвките
при яйцата има изоставащо нарастване на разходите. Следоватено тук по-силният фактор за увеличението на цените е свиването на потреблението.
При групата „мръвки“ има изоставащо нарастване на цената, в случая тя е
агрегирана - като реакция на нарастването на дохода. При яйцата е обратно изпреварващо увеличение на цената спрямо повишаването на дохода.
На фиг. 9 са показани осреднените траектории на изменението на общите
разходи за храна и безалкохолни напитки, на потребяваното количество калории
и на цената на единица от тези калории спрямо изменението на общия доход.
Нагласите за промени на общия разход са за почти симетрично изменение спрямо това на дохода. Нагласите за потребяваните калории са за подчертано
изоставащо нарастване на техния обем спрямо увеличението на общия доход.
Тук повишаването на цената на хранителната енергия заема средищно положение – между нарастването на разходите и на обема на тази енергия.

Фиг. 7, 8 и 9 показват трите възможни конфигурации в движението на
разходи, потребление и цени при нарастване на дохода. Подобна на групата
„мръвки“ е ситуацията при зеленчуците и при плодовете, а подобна на яйцата е
при растителните храни със завишено съдържание на енергия и при захарта.
Фиг. 7 и 8 показват крайните конфигурации – когато нарастването на цената
изпреварва това на разходите или изостава от увеличаването на потреблението.
Ситуацията от фиг. 9 отразява средната конфигурация – когато повишаването на
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цената е между нарастването на потреблението и на разходите. Това е конфигурацията на останалите продукти от списъка в експеримента.
Следващите 3 списъка съдържат степенуваните продукти според показателя за процентно нарастване на потреблението за всеки от тях спрямо процентното нарастване на общия доход, същото степенуване за разходите по продукти и за техните цени. Коефициентът към всеки ред показва процента на нарастване на съответния показател (потребление, разходи за него, цени) за 1%
увеличение на общия доход. При изчисляването са ползвани стойностите от последната точка в траекторията на отделните показатели.
Потребление:
1) плодове - 1.21
2) мръвки - 0.71
3) други десерти - 0.67
4) зеленчуци - 0.52
5) млечни продукти - 0.415
6) млека - 0.413
7) растителни мазнини - 0.22
8) хляб и хлебни изделия - 0.06
9) растителни продукти с високо енергийно съдържание – -0.19
10) захар – -0.21
11) яйца – -0.30
Разходи:
1) безалкохолни напитки и минерална вода – 1.82
2) млечни продукти – 1.51
3) други десерти – 1.42
4) плодове – 1.32
5) мръвки – 1.31
6) млека – 1.10
7) растителни продукти с високо енергийно съдържание – 0.98
8) захар – 0.96
9) хляб и хлебни изделия – 0.95
10) растителни мазнини – 0.94
11) яйца – 0.82
12) зеленчуци – 0.54
Цени:
1) захар – 1.23
2) растителни продукти с високо енергийно съдържание – 1.22
3) яйца – 1.20
4) млечни продукти – 1.02
5) хляб и хлебни изделия – 0.87
6) други десерти – 0.77
7) растителни мазнини – 0.67
8) млека – 0.64
9) мръвки – 0.54
10) плодове – 0.095
11) зеленчуци – 0.025
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При потреблението се наблюдават 3 групи продукти:
1) с изпреварващо нарастване на потреблението спрямо това на общия
доход са плодовете;
2) с изоставащо нарастване на потреблението спрямо увеличението на
общия доход са продуктите с номера от 2 до 8;
3) с намаляване на потреблението при нарастване на общия доход са последните 3 продукта от списъка. Ясно е, че „хляб и хлебни изделия“ е на границата между втора и трета група и е възможно нагласите за други години да я
пратят в трета.
При разходите се наблюдават 2 групи: с изпреварващо нарастване спрямо
това на общия доход – от №1 до №6 и с изоставащо нарастване – от №7 до
края.
Повишаването на разходите спрямо това на дохода изпреварва нарастването на потреблението спрямо нарастването на дохода при всички продукти, което предопределя задължителното увеличаване на цените. То е потвърждение, че при нарастване на дохода инфлацията е заложена в логиката на
потребителското пазарно търсене, в нагласите на съвкупния потребител.
Имайки предвид обстоятелството, че тук се експериментира с агрегирани
продукти и съответно с техните агрегирани цени, не бива да се пренебрегва
възможността за изключение за някой конкретен продукт, включен в агрегираните групи.
Подреждането на продуктите според цената на съдържащите се в тях
калории дава допълнителна възможност за открояване на закономерности.
Числата в следния списък са цената на 1000 килокалории в лв. за 2011 г.:
1) зеленчуци – 6.62
2) яйца – 3.20
3) мръвки – 2.96
4) плодове – 2.94
5) млека – 2.41
6) млечни продукти – 1.99
7) растителни продукти с високо енергийно съдържание – 1.05
8) други десерти – 1.03
9) захар – 0.66
10) хляб и хлебни изделия – 0.58
11) растителни мазнини – 0.34

С най-малка дистанция между нарастването на разходите и на потреблението, т.е. с най-слабо увеличение на цените, са продуктите от конфигурацията
на фиг. 7 – мръвки, зеленчуци и плодове. Те са с най-висока цена на хранителната енергия (калорията). На обратния полюс са продуктите, чието потребление
намалява с нарастване на дохода - растителни продукти с високо енергийно
съдържание, захар и яйца. Те отговарят на конфигурацията от фиг. 8 – с найголяма дистанция между траекториите на разхода и на потреблението, т.е. с
най-силно нарастване на цената на продукта. Високата цена на калорията при
яйцата не ги изключва от тази група, следователно се потвърждава впечатле90
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нието, че нагласите за намаляване на потреблението при растеж на дохода са
решаващ фактор на пазарното търсене за инфлацията.
Следващото подреждане на продуктите е според съотношението на
потреблението между десети и първи децил от таблиците в „Бюджети на
домакинствата” за потреблението по децилни групи. 4 Данните са за 2010 г.
Числото в скобите след номера на продукта показва мястото му в подредбата
за 1999 г. Първото число след името на продукта показва с колко пъти повече
представителите на десети децил, т.е. най-богатите, потребяват този продукт
като количество спрямо представителите на първи децил, т.е. най-бедните.
Второто число показва с колко се е изменил показателят спрямо 1999 г. като
разлика между показателя за 1999 г. и този за 2010 г.
1 (2) плодове – 3.51/0.72
2 (1) безалкохолни напитки – 3.35/1.14
3 (6) млечни продукти – 2.27/0.38
4 (5) зеленчуци – 2.08/0.66
5 (3) мръвки – 1.95/1.54
6 (4) млека – 1.90/1.19
7 (7) яйца – 1.68/0.78
8 (11) други десерти – 1.52/-0.24
9 (8) захар – 1.32/0.29
10 (10) растителни мазнини – 1.28/0.24
11 (9) раститителни продукти с високо енергийно съдържание – 1.23/0.38
12 (12) хляб и хлебни изделия – 0.93/0.29.

През този период разликата в потреблението между най-богатите и найбедните се съкращава с изключение на „други десерти“. Това става не толкова за сметка на завишеното потребление на първи децил, колкото на заниженото потребление на десети децил. В контекста на нашата тема обаче е
по-важно съответствието в общи линии с по-горните степенувания на продуктите по цена на хранителната енергия и по нарастване на цените спрямо повишаването на дохода. Продуктите с по-висока цена на калорията са поскоро продуктите на богатите, и обратно. Те са и продуктите с по-слабо увеличение на цените спрямо нарастването на дохода, докато цените на продуктите от долната част на списъка са с по-голямо нарастване.
Данните от децилната групировка показват изменения на потреблението при нарастване на дохода и посочените съответствия са свидетелство
за адекватността на подхода в експеримента. Тези данни обаче не са взаимно
заменяеми с резултатите от експеримента. Те представят картината в отделна година. Вторите числа пред и след имената в последния списък показват
известно разместване във времето и неравномерност на измененията между
продуктите.
4

„Децилната групировка е извършена по признака „общ доход средно на лице”, в резултат от
което са получени десет групи с приблизително равен брой лица” (Бюджети на домакинствата в
Република България, 2008, с. 13).
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Последното степенуване е за изменението на количествата потребявани
компоненти на хранителната енергия спрямо промяната в общия доход. Числата
показват процентното тяхно изменение за 1% увеличение на дохода и са
според последната точка на осреднените им траектории от 4-те изследвани
години:
1) животински мазнини – 0.98
2) животински белтъчини – 0.42
3) растителни белтъчини – 0.15
4) растителни мазнини – 0.13
5) въглехидрати – 0.11.

Тези резултати обясняват силно изоставащото нарастване на количеството потребявани калории спрямо повишението на общия доход. Те могат да
се ползват и като ориентир за някои други обяснения, например за нагласите
за потребление на яйца въпреки високата цена на тяхната хранителна енергия. Нарастването на животинските белтъчини изостава от това на животинските мазнини повече от 2 пъти, докато отношението между съдържащите се
в яйцата мазнини към белтъчините е 0.86, т.е. белтъчините при тях превъзхождат мазнините и тази пропорция е най-далече сред агрегираните животински продукти спрямо нагласите за изменение на пропорциите между енергийните компоненти. Подобни обстоятелства обаче не бива да се абсолютизират. Тук става въпрос за потребителски нагласи, където далече не всичко
се свежда до рационални сметки.
В същия смисъл не бива да се абсолютизират и числата от резултатите на този експеримент. Те са по-скоро повод за степенуване на продуктите, за съпоставяне на едни нагласи към други, отколкото да служат за измерители.
*
Изложените резултати позволяват следните по-важни изводи:
1. Възможна е идентификация на ефектите от изменението на дохода в
процеса на потребителското пазарно търсене на храни и безалкохолни напитки.
2. Тези ефекти се изявяват чрез потребителските нагласи.
3. Потребителските нагласи определят изменението на компонентите на
пазарното търсене, в случая потреблението на отделни продукти, разходите по
продукти и цените по продукти спрямо изменението на дохода на съвкупния
потребител, както и измененията в потреблението на количеството хранителна
енергия и пропорциите между нейните компоненти – мазнини, белтъчини и въглехидрати.
4. Промяната в цената на продукта при изменение на дохода е свързана с дистанцията между нагласите за изменение на разходите и на потреблението. При това нарастването на разходите във всички случаи е изпреварващо спрямо увеличението на потреблението, което се свързва със задължително повишаване на цените.
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5. Различното нарастване на цените за отделните продукти при увеличение на дохода се дължи на йерархизацията на потреблението. Тя се основава на цените на хранителната енергия при продуктите. Потребителят с
по-голям доход потребява повече количества продукти с висока цена на
хранителната енергия в сравнение с този с по-нисък доход.
На фиг. 10 е представено корелационно поле между цените на хранителната енергия (лв./1000 килокалории) по продукти и нарастването на потреблението заедно с повишаването на разхода за тези продукти спрямо
увеличаване на дохода, респ. формата на зависимост между тези величини.
Цените на калориите са на абсцисата - от 0.34 лв. за олио до 2.96 лв. за
мръвки. От списъка са изключени екстремните случаи на зеленчуците и яйцата. На всяка цена от абсцисата отговаря двойка от случаи - на потребление и
на разходи, разположена успоредно на ординатата. Трендовете са представени с полином на втора степен. Коефициентите на детерминация са показани само за ориентир.

Линиите на тренда ограждат полето на инфлацията. То е по-широко в
левия край – при продуктите с по-евтина хранителна енергия, и по-тясно – в
десния – при продуктите с по-скъпа хранителна енергия. С други думи,
нагласите на съвкупния потребител са за по-широка дистанция между нарастването на потреблението и на разхода спрямо увеличаването на дохода му
при продуктите с по-евтина хранителна енергия. Това е свързано с по-голямо
повишение на цените на тези продукти. И обратно, нагласите на съвкупния
потребител при продуктите с по-скъпа хранителна енергия са за по-тясна
дистанция между нарастването на потреблението и на разхода, което е свър-
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зано с по-слабо увеличаване на цените им. Разстоянието по вертикалата
между трендовете на нарастване на потреблението и на разходите отговаря
почти еднозначно на повишаването на цените. Стойностите на разстоянията
между нарастването на потреблението и на разходите по така подредените
продукти корелират с увеличаването на цените им в измерение за коефициента на детерминация = 0.995.
Йерархизацията на потреблението е изявена чрез по-стръмна линия на
тренда на нарастване на потреблението. Ако потреблението на продуктите се
увеличаваше в еднаква степен за всеки от тях спрямо повишението на дохода, тази линия щеше да е успоредна на абсцисата.
Направените обобщения не водят към разбиране на пазара като съвкупност от последователно обусловени компоненти – едно зависи от друго,
което зависи от трето и т.н., а към разбирането му като система от мрежово
обусловени компоненти в процес на взаимна адаптация.
Изложените резултати не подлежат на пряко съпоставяне с емпирични
данни. Аргументите, които са изведени от съпоставянето с поведението на
децилните групи, са показателни, но косвени. Пряко съпоставяне е възможно
при изследване на потребителските нагласи спрямо изменението и на останалите фактори на пазарното търсене освен на дохода, но това е предмет на
друг експеримент.
27.II.2014 г.
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ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КУЛТУРА ПРИ МЛАДЕЖИТЕ В
БЪЛГАРИЯ
*

Анализирани са основни проблеми, които влияят върху повишаването на
застрахователната култура. Очертани са тенденциите в регулирането и
надзора на застраховането на европейско ниво и е разгледано състоянието в България за периода 2007-2013 г., като са посочени и основните
индикатори за пазарната динамика. Представени са ключови резултати от
собствено проучване сред младежи в България, проведено през декември
2013 г., относно въпроси, свързани с животозастраховането. Ниската степен
на застрахователна култура при младежите в страната се дължи на липсата
на средства за покупка на застраховка, както и на недобрата разяснителна
кампания сред обществото. Във връзка с това е необходимо да се наблегне
на ролята на висшите училища, както и на работата в училищната система,
за да достигне финансовото образование по-ефективно до младите хора и
до техните семейства. Важно е също и участието на застрахователите в този
процес, за да може да се повиши доверието на потребителите на застра1
хователни продукти и услуги.

JEL: D14; D18; G20; G22; G28
Понятието „култура” обхваща комплекс от познания, вярвания, изкуство,
право, морал, традиции и други способности и навици, които човек придобива
като член на обществото (Тайлър, 1871). В такъв смисъл икономическата и поконкретно застрахователната култура, разглеждани като ценност, са част от
общата култура на дадено общество. Тази ценност се изразява в степента на
осъзнаване на нуждата от застраховане, което е свързано с определена лична
мотивация, нагласи и убеденост от страна на потребителя. Застрахователната
култура включва знания за застраховането и видовете застраховки, за неговите
функции и значение, за ползата от него, за застрахователните компании, продуктите и услугите, които предлагат. Повишаването на застрахователната култура на обществото е пряко свързано с просперитета на застрахователния бизнес.
*

Висше училище по застраховане и финанси, eevgeniev@vuzf.bg.
Авторите изказват благодарност на доц. д-р Жельо Христозов (ВУЗФ) и Цветана Илиева (КФН) за
предложените коментари и бележки.
1
Assoc. Prof. Evgeni Evgeniev, PhD, Mihaela Mihaleva, Alexander Aldev. INSURANCE CULTURE OF YOUTH IN
BULGARIA. Summary: The article analyses key issues which have an impact on the development of
insurance culture. Trends in insurance regulation and supervision at the European level are identified
and the Bulgarian context is discussed during 2007-2013, outlining the main market dynamics
indicators. Survey results about life insurance issues of youth in Bulgaria are offered from private
opinion poll, carried out in December 2013. The low degree of insurance culture of Bulgarian youth is
due to insufficient resources to buy insurance products, as well as limited public awareness campaign.
Therefore, it is necessary to focus on the role of universities and the school network to enable a more
efficient access to financial education for young people and their families. Insurance companies should
be involved in this process in order to raise the level of confidence of consumers of insurance products
and services.
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Застрахователната култура е един от елементите на застрахователния
пазар, който по значимост може да бъде поставен в сърцевината на системата
(Иванова, 2007). Активното ползване на застрахователните услуги обаче до
известна степен е забавено от световната финансова криза и последствията от
нея. В интервю от 12 декември 2012 г. Георгиос Цаконас - генерален мениджър
на „Metlife”, изтъква, че върху този бранш оказват влияние два фактора. 2 От
една страна, хората са предпазливи и изключително взискателни към истинската
стойност, която биха могли да очакват от продуктите на застрахователните
компании, преди да решат да сключат договор. Това предполага изцяло основана върху нуждите на клиента комуникация от страна на застрахователната
компания. От друга страна, тези, които вече са станала клиенти, трябва да бъдат
убедени, че парите, отделени за закупуването на животозастрахователни продукти, са добре оправдан разход.3 Кризата поставя под много сериозно съмнение качеството на вече направените продажби и на обслужването на клиентите.
Закономерно свитото потребление спъва развитието на пазара, а намаленият интерес към застрахователните продукти ограничава възможностите за
подобряване на застрахователната грамотност. В този смисъл повишаването на
застрахователната култура играе важна роля не само по време на криза, но и
при нейното преодоляване. При постепенното подобряване на стандарта на
живот и на финансовия климат хората започват все повече да се интересуват от
дългосрочната сигурност на своя бъдещ жизнен стандарт. Колкото по-стабилен е
пазарът, толкова по-често те се оказват в среда, която ги подтиква да мислят за
животозастрахователните си нужди (чрез агентите, брокерите, банковите офиси,
като служители по повод придобивките за служители) и тяхната ангажираност
4
към тези нужди расте.
Последствията от финансовата криза, както и отчетеният ръст в сивата
икономика и нелоялните търговски практики, оказват негативно влияние върху доверието на потребителите в застрахователните дружества. Това е предопределено от спада на доверието в институциите, което е един от най-важ2

http://fakti.bg/biznes/54981-zastrahovatelnata-kultura-shte-se-povishava?page=1
Основните рискове в животозастраховането се покриват от застраховките „Живот”, „Злополука”,
здравните и детските застраховки. Застрахователните компании предлагат голямо разнообразие
от всеки от посочените видове, дори и в комбинация. Потребността от застраховка „Живот” при
всеки човек зависи от заобикалящите го обстоятелства. В случай на смърт застрахователната
сума по тази застраховка се изплаща на лицето, посочено в застрахователната полица като
бенефициент, като по този начин се създава финансова защита на семейството, родителите и дори
на бизнеса на застрахованото лице. По своята същност застраховката „Живот” се дели на рискова и
смесена (рискова със спестовен/инвестиционен елемент), пенсионна (рентна) и здравна.
4
Застраховката често се предлага на деца, ученици, студенти и преподаватели без ограничения на
възраст и здравословно състояние на застрахованите. Като допълнение към нея се включват клаузи
за нетрудоспособност или инвалидност от гледна точка на факта, че лицата под 65-годишна възраст
са изложени на риск от нетрудоспособност. Във връзка с това застрахователните компании предлагат
застраховки срещу изпадане в нетрудоспособност, средствата по които се използват за заплащане на
ежедневните разноски в случай на болест или нетрудоспособност за продължително време.
3
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ните фактори, изграждащи системата на защита на потребителите на финансови услуги. 5
Николай Генчев - главен изпълнителен директор на „Уника“ АД, дефинира застраховането като обещание, че срещу заплащане на съответната цена
днес (премия) клиентът ще бъде овъзмезден при настъпване на определени
неблагоприятни събития в бъдеще. Купувайки застраховка, клиентът се доверява на застрахователя си, което е обусловено в значителна степен от
доверието му в бизнес-средата и в обществото. Ниските нива на системно
доверие са причина за ограничен интерес към такива специфични продукти като
застраховките, което води и до слаба грамотност в тази насока. Нещо повече,
трайно ниското ниво на доверие поражда недоверчивост и подозрения за
недобронамереност при сключване на сделки, свързана с бъдеща престация,
при това условна. При директна размяна сделката се консумира бързо и
едновременно от страните, но при отложено потребяване на услугата у клиента
остава съмнение за надеждността на насрещната страна при настъпване на
бъдещия момент. Това демотивира потенциалните потребители и за тях дори
остават неразбрани много възможности, от които при други условия биха могли
6
да се възползват.
През последните години темата за застрахователната грамотност на
младежите става все по-актуална. Разгледана като част от финансовата компетентност, тя е засегната и в проучването на Алфа Рисърч (май 2010) относно финансовата грамотност в България, извършено по методология и по
поръчка на Световна банка. 7 Според него 53% от младежите между 16 и 17годишна възраст у нас определят финансовата си грамотност като „слаба”.
Мнозинството от анкетираните (над 75%) отговарят с „не зная“ на специфични въпроси от проучването, засягащи познанията за финансовия сектор,
доверието във финансовите институции, управлението на семейния бюджет,
източниците на информация относно финансовите проблеми и др.
Младото поколение е в основата на бъдещото активно потребление на
финансови услуги, вкл. застрахователни продукти, поради което формирането на
финансова култура е ключово за бъдещия потребителски хоризонт. Изследване
на американската животозастрахователна компания „The Guardian” и персоналната финансова платформа „LearnVest” от 2012 г.8 показва, че младите хора
разбират важността на животозастраховането и имат желание да инвестират в
продуктите, но често желанията, нуждите и очакванията не съвпадат с предлаганите покрития на застраховките. Намирането и проучването на различните
5

Темата за защитата на потребителите на финансови услуги става особено актуална след 2009 г.
Макар че Международни институции като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие,
Световната банка, а също и Европейската комисия работят усилено в тази област от 2005 г. насам,
литературата, свързана с нея, тепърва се създава, а публикациите в България са твърде малко.
6
http://www.zastrahovatel.com/statia.php?mysid=4539&t=4
7
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/
8
http://www.learnvest.com/wp-content/uploads/2013/01/Guardian-LearnVest_Whitepaper.pdf
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продукти и компании се смята за трудоемко и неприятно. По този начин голяма
част от младите пропускат възможността да обогатят застрахователната си
култура.

Oсновни тенденции в европейското регулиране и
надзор на застраховането
Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) функционира като надзорен орган от 2011 г. Дейността му
включва седем основни области: регулаторни задачи; надзорни задачи; защита
на потребителите и финансови иновации; създаване на обща надзорна култура;
финансова стабилност; предотвратяване, управление и преодоляване на кризи и
външни отношения. В началото на 2013 г. е проведена среща, на която
заинтересуваните лица изразяват мнения относно прилагането на изискванията
на Европейската комисия (ЕК), засягащи проекта „Платежоспособност II”.
В стремежа си да създаде по-гъвкави предпоставки за прехода на
застрахователните дружества към „Платежоспособност II“ ЕК приема директивата „OMNIBUS 2”, която отлага с две години предвиденото въвеждане на
9
системата от 1 януари 2014 г. За да се постигне по-плавен преход от „Платежоспособност“ към „Платежоспособност II“, в директивата се предвижда първоначално застрахователните дружества да прилагат стандартна формула за
изчисляване на платежоспособността, като последователно преминат към
използването на частични, а впоследствие и към напълно вътрешни модели за
оценка на капиталовите изисквания. Така до края на 2012 г. застрахователните
дружества от Европейския съюз трябва да представят пред съответните надзорни органи вътрешни модели за оценка на платежоспособността. От 2013 г. се
предвижда тези органи да разгледат предложените вътрешни модели за
осъществяване на „Платежоспособност II“, а от 2014 г. - да започне да действа
новата система за застрахователните дружества, за да могат да използват
представените от тях и одобрени от надзорните органи вътрешни модели за
изчисляване на капиталовото изискване за „Платежоспособност” (Христозов,
2013).
След като насоките на ЕК влязат в сила през 2016 г., Комисията по финансов надзор (КФН) ще трябва да гарантира, че застрахователите и застрахователните групи ще предприемат действия по въвеждането им и ще изпълняват всички изисквания на „Платежоспособност II”. Те трябва да се прилагат по
пропорционален начин, както и да се обърне внимание на тежестта за малките и
средните предприятия. По този начин директивата въвежда голяма промяна в
9

На 27 септември 2013 г. ЕОЗППО публикува окончателните насоки за подготовката на режима
„Платежоспособност II”, а решението е взето от Европейската комисия на 2 октомври 2013 г. Те
съдържат мерки, свързани със системите на управление, дългосрочните оценки на застрахователните
рискове, представянето на информация за националните застрахователни органи и предварително
прилагане на вътрешните модели. Рамката включва най-важните аспекти от новите правила за
управление на риска, както и начина им на прилагане от вътрешните надзорни органи.
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начина, по който ще работят застрахователните компании. „Преходът към „Платежоспособност II“ има за цел не само по-висока финансова стабилност, постигната чрез въвеждане на по-комплексни изисквания за платежоспособност, но
и уедряване на застрахователния пазар, на който малките застрахователи няма
да могат да отговорят на по-високите капиталови изисквания и пред тях ще се
очертаят два пътя – да се обединят с по-големите или да преустановят дейността си.“ 10
Предстоящите изменения в регулаторната рамка пред европейските
застрахователни дружества идват в момент, когато светът все още се възстановява от финансово-икономическата криза. Промените в микро- и макросредата
поставят българските застрахователи пред сериозни дилеми. Според Ж.
Христозов (2013) очакванията са, че с въвеждането на новите изисквания за
платежоспособност броят на общозастрахователните дружества у нас ще
спадне, а що се отнася до животозастраховането, там няма да останат повече от пет до шест дружества. При този малък брой дружества едва ли ще
може да се говори за конкуренция, а именно тя е в основата на разработването на нови и иновативни застрахователни продукти. Последиците от това
ще бъдат негативни, защото както прекалено големият, така и прекалено
малкият брой застрахователни дружества на пазара не се отразяват добре на
неговото развитие. При наличието на голям брой застрахователи в стремежа
си да привлекат клиенти по-малките от тях свалят изключително ниско тарифите по отделните видове застраховки, което ги излага на допълнителни
рискове. Когато на пазара пък функционират само няколко застрахователи,
отсъствието на конкуренция е предпоставка за замразяване на цените, липса
на иновативни продукти и по-малък стимул за дружествата да търсят
доверието в клиента (курсив от авторите) (Христозов, 2013).
Директивата формулира три основни цели. Първата е количественият
стълб - застрахователят трябва „да използва всеки тип методология“ за
наблюдение на всички предприети потенциални рискове и след това да
изчисли капиталовите изисквания за всяка от тези рискови експозиции. Вторият стълб е опорната точка на управлението. На базата на изчисленията,
свързани с капиталовите изисквания, се поставят изисквания към управлението на капитала. Целта е да се гарантира, че се прави всичко възможно
за намаляване на предприеманите рискове. Този вътрешен процес, засягащ
риска и платежоспособността, е известен като „собствен риск и платежоспособност“ (Own Risk and Solvency Assessment). Третият стълб е във
връзка с отчетността и включва две групи изисквания. Едната се отнася до
докладването на данни за дейността от страна на местните регулатори, а
другата засяга публичното отчитане. Тук се описва стратегията на застрахователната компания, рисковете, които се поемат, и размерът на фиксирания капитал.
10

http://insurance.profit.bg/news/rssfeed/nid-109075.html
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От 2011 г. насам почти половината от най-големите европейски животозастрахователи отбелязват спад, което се дължи както на намаляване на приходите от инвестиционна дейност, така и на нарастващите капиталови изисквания. Голяма част от компаниите се насочват към съкращаване на разходите,
баланс, преструктуриране и консолидация с цел по-високи печалби за акционерите. С навлизането в нови пазарни сектори, което ще продължи и през 2015 г.,
се въвеждат нови застрахователни продуктови линии, разнообразяващи застрахователния бизнес чрез дъщерни дружества за управление на активи. Голяма
част от застрахователите в Европа се възползват от възможността да оптимизират капиталовата си позиция чрез корпорации или преструктуриране на
капитала с цел баланс и избягване на рискови стратегии. Позицията им обаче е
такава, че не могат да правят дългосрочни планове. Във връзка с това стратегията, отнасяща се до европейската животозастрахователна индустрия,
понякога се определя като „перфектната буря”.
Като бизнес, който е свръхчувствителен към лихвените проценти, найкритичният фактор, влияещ върху работата на животозастрахователите в
Европа, са ниските печалби. Положението се усложнява и от строгите изисквания за увеличение на капитала, заложени в „Платежоспособност II“, които
могат да окажат въздействие върху рентабилността на животозастрахователите, както и върху вземането на стратегически решения. Ето защо с цел
опазване на бъдещите печалби се очаква промяна по отношение на застрахователните продуктите и тяхното ценообразуване.
Трудно е да се предположи дали директивата „Платежоспособност II” ще
бъде изпълнена в сегашния си вид в обозримо бъдеще, макар че някои от
застрахователите, направили дългосрочни инвестиции, вече са отчели ефект от
нея. За нейната реализация е необходимо животозастрахователите да се
насочат към иновации и правилен икономически риск и да предприемат решителни действия относно своята стратегия и бизнес-модел, който да създава
предпоставки за по-голямо доверие в системата.

Състояние и регулация на застрахователния пазар
в България след 2007 г.
В процеса на присъединяване към ЕС, особено през 2005 и 2006 г., са
въведени редица регламенти в българското законодателство, които имат
отношение към защитата на потребителите на финансови услуги и поконкретно към засягащите застрахователния пазар (Евгениев, 2014). След 1
януари 2007 г., предвид законодателните инициативи на ЕС, нормативната
рамка в тази област непрекъснато се обновява. Законодателните изисквания
обаче намират слабо отражение в българската практика, тъй като институциите са млади, а съдебната система все още не е достатъчно ефективна.
Въпреки напредъка потребителите в България се оплакват от практиките на
финансовите институции. През 2007 г. например в Комисията за защита на
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потребителите (КЗП) 11 и в Комисията за финансов надзор са подадени около
1200 жалби от доставчици на финансови услуги. Само КФН регистрира 723
жалби и сигнали, повечето от които са в областта на застрахователния
надзор (фиг. 1).
Фигура 1
Динамика на жалбите на потребителите на финансови услуги,
постъпили в КФН

Източник. КФН.

Както се вижда, през периода 2007 - 2013 г. тенденцията е към покачване
на броя подадени жалби и запитвания до КФН, като пикът е през 2010 г., когато
Комисията регистрира 60% увеличение на жалбите и сигналите. В застрахователния надзор са постъпили 1095 жалби и сигнали, в осигурителния надзор
те са 513, а в инвестиционния - 218. Причината за нарастването на жалбите е поскоро свързана с по-голямата осведоменост сред българските потребители, че
КФН е в състояние ефективно да съдейства за разрешаването на проблеми с
доставчиците на финансови услуги. В застрахователния надзор например
характерът на оплакванията на потребителите се променя значително през
годините – докато през 2007 г. са депозирани жалби с оплаквания за неизплатени с години обезщетения от застраховки, то сега те са свързани със
закъснения от дни. През 2012 г. източникът на около 65% от всички подадени
жалби е отново застрахователният пазар, по-малко са жалбите от осигурителния
пазар (28%), а за инвестиционния пазар, който е сравнително ограничен, са
постъпили 7% от жалбите и запитванията. Тенденцията за най-много жалби в
застрахователния сектор се запазва и през първото тримесечие на 2013 г.
11

КЗП осъществява надзор над договорите на потребителите с финансови институции (например потребителски кредит, жилищен кредит) и съответни жалби за рекламации.
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КФН, нейните органи и оправомощени длъжностни лица осъществяват
надзора чрез: издаване на разрешения (лицензи) и одобрения, както и отказите
за издаване на такива разрешения и одобрения; извършване на проверки по
документи и на място върху дейността на лицата по ал. 2; прилагане на принудителни административни мерки и налагане на административни наказания.12
През периода между 2007 г. и първо тримесечие на 2013 г. броят на
издадените от КФН лицензи и разрешения спада. Пикът е през 2007 г., като
след 2009 г. те не само намаляват в инвестиционния пазар, но дори липсват в
застрахователния и осигурителния (фиг. 2).
Фигура 2
Издадени лицензи и разрешения за извършване на
дейност от КФН

Източник. КФН.

През 2007-2012 г. КФН осъществява средногодишно 150 проверки на
място, като най-много са те в застрахователния надзор. През последните
години нараства броят на актовете, съставени от КФН за административни
нарушения - през 2007 г. те са 538, през 2008 г. - 707, 2009 г. – 650, а през
2010 г. – 1315. Най-много съставени актове годишно се наблюдават в застрахователния надзор (пикът е през 2010 г. - 887 бр.), докато в осигурителния
надзор има средно по 30 акта годишно (вж. фиг. 3).
Най-голям е броят на издадените от КФН наказателни постановления
през 2010 г. - 887 в застрахователния надзор, 405 в инвестиционния и 23 в
осигурителния надзор. През 2012 г. тези постановления намаляват драстично
в застрахователния надзор - 419, докато в инвестиционния и в осигурителния
надзор те се увеличават - съответно на 580 и 44. През първото тримесечие
на 2013 г. отново застрахователният надзор издава най-много наказателни
постановления.
12

Разпоредбите на закона не се прилагат за НСИ и НЗОК (ЗКФН, чл. 1, ал. 3).
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Фигура 3
Съставени актове от КФН за установяване на административно
нарушение

Източник. КФН.

През периода 2003-2008 г. по отношение на застрахователния и
здравноосигурителния пазар се наблюдава известно нарастване, въпреки че
секторът остава сравнително недобре развит (вж. таблицата). Според доклад
на Световна банка от 2009 г. България заема 56-а позиция в света по пазар
на общо застраховане, 70-а по пазар на животозастраховане и 61-а по
застрахователен пазар като цяло. 13 През 2013 г. функционират общо 49
застрахователни компании, като 28 от тях са в областта на общото застраховане и 16 - в сферата на животозастраховането. Само 5 компании работят
в областта на презастраховането. Брутният премиен приход в общото
застраховане нараства значително - от 591.6 млн. лв. през 2003 г. до 1.864
млрд. лв. през 2010 г., като тази тенденция се запазва и през периода 2007 2010 г. въпреки влиянието на глобалната финансова криза. До 2013 г. брутният премиен приход на застрахователните компании продължава да расте,
макар и незначително, и през 2013 г. възлиза на 2.12% от БВП. Според
доклад на КФН към края на 2013 г. брутният премиен приход, реализиран от
застрахователите със седалище в България за периода януари – ноември
2013 г., е 1 496 771 хил. лв., с което се отчита ръст от 7% на годишна база.
Към края на ноември 2013 г. дружествата по общо застраховане имат брутен
премиен приход от 1 227 092 хил. лв. (вкл. премиите по активно презастраховане на застрахователите, извършващи такава дейност), т.е. ръст от 5% на
годишна база.
13

http://web.worldbank.org/WBSITE/ EXTERNAL/ TOPICS/ EXTFINANCIALSECTOR/0,contentMDK:
22767187~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282885,00.html
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Таблица
Застрахователен и здравноосигурителен пазар в България
Застрахователни компании
Общо застраховане
- Животозастраховане
- Презастраховане
Здравноосигурителни
компании

2003 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

31
20
11
-

37
20
17
-

37
20
17
1*

37
20
17
1

35
19
16
1

34
18
16
1

33
17
16
1

49
28
16
5

6

15

20

21

20

19

19

-

2,922.7
1,864.3
1,058.4

2,974
1,930
1,044

3,101
1,980
1,122

3,292
2,091
1,191

Застрахователни компании
Общо активи (млн. лв.)
- Общо застраховане
- Животозастраховане
Брутен премиен приход
(млн. лв.)
- Общо застраховане
- Животозастраховане
Брутен премиен приход
(% от БВП)

800.9
567.4
233.5

2,166.1
1,358.8
807.3

2,549.0
1,649.0
900.0

2,787
1,811
976

666.4

1,505

1,805

1,682

1,623

1,610

1,600

1,662

591.6
74.8

1,269.5
235.5

1,534.4
270.2

1,459.1
222.4

1,377.4
245.8

1,365
245

1,339
262

1,363
299

1.86

2.5

2.6

2.46

2.3

2.14

2.06

2.12

Здравноосигурителни компании**
Брутен премиен приход
(млн. лв.)

6.4

25.3

30.3

38.3

42.2

40

45

-

Брутен премиен приход
(% от БВП)

0.02

0.04

0.04

0.06

0.06

0.05

0.06

-

* Презастрахователната компания не е извършвала дейност през 2008 г., но тя
е регистрирана в Търговския регистър.
** През август 2013 г. за действащите в България здравноосигурителни
дружества става задължително да работят като застрахователи, което налага тяхното
прелицензиране.
Източник. КФН.

Автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с
притежаването и използването на МПС“, и „Сухопътни превозни средства, без
релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 69.7% в агрегирания
портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. Ръстът на общия премиен приход по тези видове застраховки на годишна база е
3.8% при спад от 5.6%, изчислен в края на ноември 2012 г. В края на ноември
2013 г. имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други
щети на имущество”), които са 18% от премийния приход, реализиран в сектора, отчитат ръст на премиите от 0.6% на годишна база.
Записаният премиен приход по застраховка „Живот” е 269 678 834 лв. В
края на ноември 2013 г. сред 16 общозастрахователни дружества, реализирали премиен приход по този вид застраховка, най-голям пазарен дял заемат
„ЗАД Алианц България” (22.3%), „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”
(15.1.%), ЗК „Уника Живот” АД (10.5%) и „ДЗИ Животозастраховане” АД (10.2%)
(вж. фиг. 4).
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Фигура 4
Структура на брутния премиен приход – Животозастраховане
(ноември 2013 г.)

22,3%
15,1%

ЗАД Алианц България Булстрад Живот Виена
Иншурънс Груп

10,5%

10,2%

Уника Живот

ДЗИ
Животозастраховане

Източник. КФН.

През периода януари – ноември 2013 г. записаните премии от животозастрахователите (вкл. и тези по активно презастраховане на извършващите
такава дейност) са 269 679 хил. лв. при 231 145 хил. лв., записани през същия
период на 2012 г. На годишна база се отчита нарастване от 16.7% при изчислен
ръст от 6.2 % в края на ноември 2012 г.
Фигура 5
Структура по премийния приход по видове застраховки –
животозастраховане (ноември 2013 г.)
Допълнителна
Изкупуване на застраховка
капитал
5,9%
Постоянна 0,0%
здравна
застраховка
0,2%
Застраховка
"Живот", свързана
с инвестиционен
фонд
Женитбена и
5,4%
детска застраховка
3,1%

Застраховка
"Злополука"
6,6%
Застраховка
"Заболяване"
4,0%

Застраховка
"Живот" и рента
74,9%

Източник. КФН.

105

Икономическа мисъл ● 4/2014 ● Economic Thought

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заемат застраховките„Живот” и „Рента“ – 74.9 %, като на
годишна база премиите по тях нарастват със 17.3 в резултат от увеличението
на обема на прихода по застраховка за пенсия или рента. Към края на ноември 2013 г. делът на застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, в
агрегирания портфейл на животозастрахователите е едва 5.4%. Спрямо края
на ноември 2012 г. премийният приход по този вид застраховка нараства с
0.2% на годишна база (вж. фиг. 5)
Резултатите от представените данни за развитието на застрахователния
пазар в България през последните години показват, че голяма част от неговия
потенциал остава нереализиран. За да настъпи подобрение в тази област, е
необходимо застрахователните дружества да инвестират значителни средства,
насочени към мерки за увеличаване на доверието на потребителите в предлаганите продукти и услуги. Повишаването на застрахователната култура на
потребителя ще даде допълнителна възможност за разширяване на пазара, но
за това трябва да се погрижат и регулаторите във финансовия сектор. Преориентацията към иновативни продукти и услуги, целящи предоставянето на допълнителна стойност за клиента чрез персонализиране на продукта, което е водеща
световна тенденция, трябва да намери по-широко приложение и сред застрахователните дружества в България.

Проучване за нивото на застрахователна
култура при животозастраховането сред
младежите в България
Проведеното собствено проучване сред младежите има за цел да установи и анализира нивото на застрахователната култура при животозастраховането чрез изследване на основните фактори, които имат роля при нейното
формиране.14 Данните са събрани чрез анкета, проведена в 4 висши училища в
гр. София, и онлайн анкета в социалните мрежи.15 Получените резултати
показват, че най-разпространена е задължителната застраховка „Гражданска
отговорност” с дял от 64%, следвана от застраховката „Пътуване в чужбина”,
използвана от малко над половината от анкетираните. Застраховка „Живот” са
сключили едва 9.5%, като делът на студентите от ВУЗФ надвишава два пъти
този на останалите университети (ВУЗФ –16.5%, УНСС -8.3%, СУ – 8.3%, ТУСофия – 8%) (фиг. 6).
14

Проучването е осъществено през декември 2013 г. от Михаела Михалева и Александър Алдев
под ръководството на доц. д-р Евгени Евгениев. В извадката попадат 200 студенти (85% от
респондентите са отговорили чрез онлайн анкета) в редовна и задочна форма, представители на
следните университети в гр. София: УНСС; СУ „Климент Охридски“; Техническия университетСофия и ВУЗФ. Поради това проучването сред младежите не претендира да има представителен
характер.
15
Относно методологичните бележки вж. Приложения 1 и 2.
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Фигура 6
Сключени застраховки

Източник. Собствено проучване, декември 2013.

Едва 22% от всички запитани студенти имат представа за видовете застраховки „Живот”, а останалите ги свързват най-вече с обезпечаването в случай на фатален край - 49.5%. Нисък е делът на анкетираните, които са запознати с инвестиционния и спестовния характер на животозастраховането –
съответно 20.5 и 23%. Разгледани по университети, най-много студенти, познаващи видовете застраховки „Живот”, са от ВУЗФ и УНСС, а най-малко – от
ТУ-София (фиг. 7).
Фигура 7
Познание на видовете застраховки – застраховка „Живот”

Източник. Собствено проучване, декември 2013.

Почти половината от анкетираните (46.5%) са осведомени за ползите
от животозастраховането и по-скоро биха вложили спестяванията си в някоя
от видовете застраховки „Живот” срещу 39%, отговарящи, че не виждат полза
от продуктите. Най-голям е делът на младите хора, които не са достатъчно
информирани, от СУ и ТУ-София (фиг. 8).
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Фигура 8
Разбиране на смисъла на застраховането
Не съм информиран
14.5%

Запознат съм и
одобрявам
46.5%

Не смятам, че
има полза
39%

Източник. Собствено проучване, декември 2013.

При нужда от информация най-голям процент от анкетираните биха се
обърнали към застрахователен агент – 56%. На второ място се нареждат
медиите и Интернет, следвани от роднините и близките и на последно
място заинтересуваните биха посетили офис на застрахователно дружество
(фиг. 9).
Фигура 9
Източници на информация

Източник. Собствено проучване, декември 2013.

Доверието в дружествата се определя най-вече като задоволително,
като едва според 5.4% то е високо. Разпределени по университети, резултатите показват най-ниска степен на доверие в ТУ-София, а най-висока – във
ВУЗФ (фиг. 10).
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Фигура 10
Доверие в застрахователните дружества
Ниско
12%

Високо
5%

Задоволително
83%

Източник. Собствено проучване, декември 2013 г.

Попитани за най-разпространените причини за малкия процент сключени
застраховки в България, студентите посочват липсата на финансови средства –
56% от всички анкетирани. Слабото доверие и неразбирането на смисъла на
застраховането се нареждат на второ място, а най-рядко посочвана причина е
липсата на информация (фиг. 11).
Причини за ниския дял на застраховките „Живот”
Неразбирането на смисъла и ползата

Фигура 11

38.5%

Липса на средства

56%

Липса на доверие

41.5%

Липса на информация

31.5%
0
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20
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50

60

Източник. Собствено проучване, декември 2013.

Извод за нивото на застрахователна култура може да се направи от
съотношението между личните и здравните застраховки и задължителните.
Сред студентите се повтаря общата тенденция в страната - на първо място
по брой сключени застраховки е задължителната „Гражданска отговорност“, а
животозастраховането заема последна позиция.
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В резултат от финансовата криза, както и от приемането на Закона за
облагане на влоговете възниква т. нар. смесено животозастраховане. То
получава все по-голяма популярност сред потребителите на застрахователни
услуги, тъй като при него се поема отговорност за няколко риска или условия,
и то при безусловно плащане на застрахователната сума.
Анализът на резултатите от направеното проучване показва, че е необходимо повече млади хора да осъзнаят същността и предимствата на животозастраховането. Голяма част от анкетираните споделят, че биха вложили
спестяванията си в някой от видовете застраховка „Живот”, защото приемат
условията, докато други не намират полза от това. Ето защо трябва да се
подпомогне повишаването на застрахователната култура на младите като
инвестиция в бъдещата най-активна част от населението.
Добър пример за инициатива в тази насока е проектът на фондация
16
„Инициатива за финансова грамотност“ „Моят живот, моите финанси”, чиято
основна цел е да се повиши финансовата грамотност на българските ученици на
последния гимназиален етап чрез специално обучение на учителите. Тъй като
училищните програми са основен механизъм за предоставяне на знания в
областта на финансовото образование за младите хора и техните семейства,
достъпът до знания не бива да бъде ограничен само до ученика, но трябва да
се разшири и да обхване цялата заобикаляща го среда. Освен всичко друго
важен фактор при реализация на такъв тип проекти е и намирането на мотивирани учители с познания в тази сфера. Успехът и разрастването на тази
програма биха могли да доведат до положителни резултати не само по
отношение на нивото на финансова култура, а и на бъдещото потребление на
финансови и застрахователни услуги.
Подобна пилотна програма, но на значително по-широка основа, е
17
въведена в Бразилия през 2010 г. Тя обхваща 891 училища и 26 000 ученика в
последните две години на обучение в гимназия и се финансира с публични
средства. Част от подготовката на стратегия за финансово образование предвижда при успех на програмата на следващ етап в нея да бъдат включени над
220 000 училища.18 Световната банка дава положителна оценката на въздействието на тази програма.19
16

http://www.financialiteracy.eu/.
В проучване от 2008 г. се установява, че 82% от потребителите в Бразилия нямат представа какви
са лихвените проценти по собствените им кредити; че закъснелите вноски за кредита често са
причинени от слабите познания по финансови въпроси, както и че е нисък процентът на потребителите, които спестяват, дори сред богатите семейства. Всъщност 87% от бразилците не
спестяват и 40% от потребителите с високи приходи не правят никакви инвестиции.
18
Програмата за финансова грамотност обваща 72 казуса, които се въвеждат в часовете по
математика, португалски, наука, география и история. Материалът е интерактивен и съдържа упражнения за решаване у дома, което включва и семейството. Оцената на въздействие на такава мащабна
програма е много висока.
19
За повече информация вж. World Bank, 2012.
17
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*
Хората са склонни да мислят, че рискът да се случи застрахователно
събитие е малък, затова и не се застраховат. Съществуват обаче и други
причини, сред които са липсата на средства за покупка на застраховка, както и
недобрата разяснителна кампания сред обществото. За да се подобри застрахователната култура, особено сред младежите, е необходимо да се предприемат
редица мерки в тази област. Например подходящо средство е ежегодното организиране (съвместно с медиите) на дискусионни форуми, кръгли маси и научни
конференции по проблемите на застраховането във висшите училища, което ще
съдейства за популяризирането му сред широката общественост. Работата в
училищната мрежа в часове по „финансова грамотност“ също може да донесе
редица ползи за бъдещите потребители на финансови услуги (подобно на
програмата в Бразилия).
Застрахователите също трябва да вземат участие в този процес и найвече посредниците - брокерите и агенциите, които чрез непосредствения си
контакт с клиента популяризират застраховането и продуктите на различните
дружества. Във връзка с това от голямо значение за по-добрата разяснителна
дейност е специализираната подготовка на посредниците за работа с клиенти.
По време на финансова криза се повишават т.нар. потребителски оценъчни критерии, на които компаниите трябва да отговарят и когато кризата
приключи, за да запазят доверието на своите клиенти. Потребителите държат
на качеството на обслужването, на свойствата на застраховките, на коректността при изплащането на застрахователните суми и обезщетения. Те се
ориентират бързо в дейността на отделните застрахователни компании. Голяма част от анкетираните заявяват, че търсят необходимата им информация
във форумите в интернет. Ако се вземе предвид от застрахователните дружества, това би могло да се превърне в добър източник за оценка на работата
им с клиенти и на конкурентоспособността на продуктите им. Ето защо поддържането на актуална информация в интернет-пространството е от голямо
значение за практиката на всички дружества и би могло по естествен начин да
повиши нивото както на застрахователната култура, така и на предлаганите
застрахователни продукти.
Необходими са и усилия за изграждане на правилни критерии за избор на
застраховател у потребителите. В застрахователната култура трябва трайно да
залегне разбирането, че при избора определяща е не само цената, а и качеството на услугата и имиджът на компанията, която я предлага, защото застраховането е бизнес на доверие. Резултатите от проведеното проучване сред
младежите в България показват, че масовата оценка на доверието в застрахователните дружества е „задоволително”. Ниските премии, използвани в конкурентната борба, внасят още повече съмнения и недоверие у потребителите.
Така нелоялната конкуренция създава допълнително напрежение сред бизнеса,
поради което усилията трябва да се насочат към повишаването на доверието на
потребителите в застрахователната индустрия.
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Приложение 1

Използвана методология за проучване сред младежите в
България, проведено през декември 2013 г.
1. Методика за определяне на генералната съвкупност
1) Тип на единиците: хора.
2) Критерии за принадлежност към генералната съвкупност: студенти в
образователна степен „бакалавър“ и „магистър“ от УНСС, СУ, ТУ, ВУЗФ.
3) Обхват на генералната съвкупност:
а) териториален: студенти на висши учебни заведения на територията
на Република България (УНСС, СУ,ТУ, ВУЗФ).
б) времеви: поведението на единиците по време на изследването декември 2013г.
в) социодемографски: мъже и жени, настоящи студенти – бакалаври
или магистри в редовна или задочна форма.
2. Методика за определяне на извадката
1) Модел на извадката: случайна – двустепена-клъстерна. Подборът на
единиците в клъстерите е случаен, безвъзвратен.
2) Критерии за подбор: образование, университет,в който се обучават,
форма на обучение.
3) Типове единици: мъже и жени, със средно или висше образование,
настоящи студенти в редовна или задочна форма на обучение, студенти на
УНСС, ТУ, СУ, ВУЗФ.
4) Обем на извадката: 200 респонденти (обем на клъстерите: ВУЗФ 30, УНСС - 60, СУ - 60, ТУ - 50).
3. Метод на регистрация
Първичната информация се събира чрез пряка анкета, която дава
възможност за по-голяма оперативност при провеждане на изследването,
създава усещането за по-голяма независимост у респондента поради дистанцираността на анкетьора при попълването на въпросника, предразполага изследваното лице към по-голяма откровеност, защото респондентът има възможност да се убеди, че анонимността на неговото мнение е
*
реално гарантирана. Допитването се извършва чрез онлайн анкета, разпространена чрез социалните мрежи, и анкетно допитване в учебните заведения.
*

Линк към онлайн анкетата: http://freeonlinesurveys.com/s.asp?sid=gc4fv1lk06sjsuy398194
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ПРЕГЛЕДИ
Д-р Надежда Иванова *

МЯСТО И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА
ЕС ОТ ЮЖНА ЕВРОПА ПЕТ ГОДИНИ СЛЕД НАЧАЛОТО НА
КРИЗАТА
Представени са състоянието на бизнес-средата пет години след началото
на кризата, най-общите причини за това състояние и перспективите за
позитивна промяна в контекста на условията за повишаване на конкурентоспособността на предприятията в най-проблемния за ЕС регион –
в държавите-членки от Южна Европа. Систематизирани са и са обобщени
вторични данни от популярни периодични международни сравнителни
изследвания на показателите за конкурентоспособност, в които са посочени резултати за страните от региона - дефинирането на групата на
южните страни от ЕС в контекста на конкурентоспособността, както и
класифицирането в групи и систематизирането на тези държави според
основните предизвикателства пред конкурентоспособността на средата и
перспективите за конкурентоспособен растеж и развитие в средносрочен
1
период.

JEL: E6; F02; H12; M0; O57; Z18
Вече над пет години ЕС е изправен пред най-голямото икономическо предизвикателство от създаването си досега. Кризата, започнала като финансова в
САЩ, преминава в икономическа на стария континент, причинявайки най-голямото регистрирано през последните 50 години понижение на износа, производството и заетостта в държавите-членки. През май 2013 г. Европейската
комисия за пореден път влошава прогнозните си данни за растежа в ЕС.
Представените данни очертават като критичен региона на Южна Европа, в който,
от една страна, са локализирани не просто най-силно засегнатите от кризата
страни, но и държавите с най-лоши прогнози по отношение на ръста на номи* nnivanova@abv.bg
1

Nadezhda Ivanova, PhD. POSITION AND PERSPECTIVES FOR ENHANCEMENT OF
COMPETITIVENESS IN THE SOUTHERN EU MEMBER-STATES FIVE YEARS AFTER THE BEGINNING
OF THE CRISIS. Summary: The aim of the following research paper is to present the state of the business
environment five years after the beginning of the crisis, the most general reasons for this state and the
perspectives for positive change in the context of the conditions for enhancement of competitiveness of the
companies in the most problematic for EU region – the South European Member-States. The research is
accomplished by systematization and generalization of secondary data from popular periodical international
comparative studies of the competitiveness indicators, in which are present results for the countries from the
region. Among the main results of the research are definition of the group of the „Southern EU MemberStates” in competitiveness context, as well as the classification in groups and systematization of these states
according to the main present challenges for competitiveness of the environment and the perspectives for
competitive growth and development in middle term.

115

Икономическа мисъл ● 4/2014 ● Economic Thought

налния БВП. Точно тук са концентрирани и страните с най-нисък БВП на човек от
населението спрямо средното равнище за Съюза.

Дефиниране на групата на южните страни от ЕС
в контекста на конкурентоспособността
Съществуват множество класификации и дефиниции за определянето на
страните, попадащи в региона Южна Европа, основани на чисто географски,
икономически, политически и други признаци. Към тях обикновено се причисляват страните, разположени на трите големи полуострова – Иберийския, Апенинския и Балканския, както и островните държави в Средиземно море. Според
подрегионалната категоризация на ООН например регионът Южна Европа
обхваща държавите, разположени в близост до Средиземно море - Андора,
Гибралтар, Гърция, Италия, Малта, Португалия, Сан Марино, Испания, Албания
и страните от бивша Югославия (Босна и Херцеговина, Македония, Хърватия,
Черна гора, Сърбия и Словения).2 Към тази група често се отнасят и другите
балкански страни - България, Румъния, европейската част на Турция, както и
Кипър. След началото на финансово-икономическата криза през 2008 г. и найвече във връзка с опасенията за дестабилизиране на Еврозоната погледът на
анализаторите се насочва именно към тази част на ЕС, като все по-честа
употреба намира акронимът PIGS. Започва да се говори за разделение СеверЮг според икономическата политика и състоянието на държавите-членки. 3
Тук не се опираме върху традиционно приетите дефиниции за Южна Европа. Анализът се ограничава само в рамките на ЕС и е концентриран върху найпроблемните по равнище и перспективи за конкурентоспособен растеж
държави-членки, върху тези с най-ниски стойности на възприетия в методологиите за оценка на конкурентоспособността синтетичен показател БВП и
с най-лоши перспективи за неговото покачване пет години след началото на
кризата. Тезата ни е, че в сегашния момент държавите-членки с най-проблемни
стойности по посочените показатели са локализирани чисто географски именно
в южната част на ЕС, като по така възприетите признаци (от гледна точка на
конкурентоспособността) към групата на страните от Южна Европа могат да
2

За изготвянето на официални доклади и публикации ООН използва собствено разделение на регионите. Съдържанието на макрогеографските (континентални) региони, географските подрегиони,
избрани икономически и други групировки е представено на сайта на ООН. Това разпределение се
използва от организацията предимно за статистически цели и не е базирано на политическа или друга
принадлежност на страните, http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm
3
Акронимът PIGS се появява в икономическата литература още през 90-те години на ХХ век и
реферира към четири южноевропейски държави (Португалия, Италия, Гърция и Испания) заради
провежданата от тях сходна икономическа политика. Той става особено популярен след началото на световната финансова криза в края на 2008 г., когато посочените 4 страни започват да
изпитват фискални затруднения и висока степен на задлъжнялост и особено във връзка с опасенията за дестабилизиране на Еврозоната през първата половина на 2010 г. (вж. Fernandes
Costa, Mota, 2011; The Economist. The economies of Southern and Northern Europe…; Greenspan,
2011 и др.).
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бъдат причислени евентуално 10 или около 1/3 от държавите-членки на ЕС,
вкл. България, Гърция, Кипър, Малта, Италия, Испания, Португалия, Румъния,
Словения и Хърватия.4 Или че на съвременния етап по признаците условия на
бизнес-средата и перспективи за нейната позитивна промяна от гледна точка
на конкурентоспособността вниманието трябва да се насочи върху далеч поголяма група страни от най-често използваните от икономическите и финансовите анализатори и доста различна от тази, използвана за геополитически,
чисто статистически и други цели.

Определяне на позицията на южните страни в ЕС
от гледна точка на конкурентоспособността
спрямо останалите държави-членки
Мястото на разглежданите страни в контекста на конкурентоспособността
спрямо останалите членки на ЕС е проследено чрез 4 основни показателя – два,
представящи равнището на конкурентоспособност и перспективите за конкурентоспособен растеж, и два, показващи съответно състоянието и перспективите
за изменение на показателя, използван като база за изработването на основните
методологии за оценка на бизнес-средата от гледна точка на конкурентоспособността – БВП (вж. табл. 1):
1. За определяне на мястото на изследваните страни спрямо държавитечленки според перспективите им за конкурентоспособен растеж 5 години след
началото на кризата на табл. 1 е представено общото класиране и оценка на
страните съгласно данните на Световния икономически форум (WEF) по т.нар.
глобален индекс за конкурентоспособност (GCI) за 2012 г.
2. За определяне мястото на страните според текущата им конкурентоспособност е представено общото им класиране съгласно данните в Годишника за световната конкурентоспособност на Международния институт за
развитие на управлението (IMD) за 2012 г.
3. За определяне на мястото им по синтетичния показател - БВП, залегнал в основата на двете методологии, е представено класирането на странитечленки по два показателя:
• общото класиране по прогнозен ръст на реалния им БВП за 2013 г. (по
данни на Евростат);
• общото класиране по БВП (по паритета на покупателната способност)
5
на човек от населението съгласно последните данни на Евростат за 2012 г.
4

Поради малкия размер на националните им стопанства и факта, че не попадат сред ключовите
играчи в световната икономика, за Малта и Кипър данните, позволяващи анализ и оценка на конкурентоспособността, са ограничени.
5
Тук са използвани два от показателите за БВП, осигуряващи съпоставимост между държавитечленки по отношение на тяхното състояние - БВП на човек от населението (ППС)) и перспективи за
позитивна промяна на този показател (прогнозен ръст на реалния БВП), тъй като авторите и на двете
използвани за целите на тази публикация методологии за анализ и оценка на конкурентоспособността
приемат като особено важен синтетичен показател за оценка на конкурентоспособността БВП
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Таблица 1
Мястото на южните страни в контекста на конкурентоспособността
спрямо останалите държави-членки на ЕС
Място по глобалния индекс за
конкурентоспособност (GCI)
Държава-членка

Място по
GCI 2012 г.

Стойност на
GCI 2012 г.
(1-7)

Финландия

3

Швеция

4

Холандия

Място по общо класиране според
Годишника на световната
конкурентоспособност
Държава-членка

Място по общо класиране
на IMD за 2012 г. (от общо
59 страни)

5.55

Швеция

5

5.53

Германия

9

5

5.50

Холандия

11

Германия

6

5.48

Люксембург

12

Великобритания
Дания

8
12

5.45
5.29

Дания
Финландия

13
17

Австрия

16

5.22

Великобритания

18

Белгия

17

5.21

Ирландия

20

Франция

21

5.11

Австрия

21

Люксембург

22

5.09

Белгия

25

Ирландия
Средно за ЕС

27

4.91
4.71

Средно за ЕС
Франция

27
29

Естония

34

4.64

Естония

31

Испания

36

4.60

Чехия

33

Чехия

39

4.51

Полша

34

Полша
Италия

41
42

4.46
4.46

Литва
Испания

36
39

Литва

45

4.41

Италия

40

Малта

47

4.41

Португалия

41

Португалия

49

4.40

Унгария

45

Латвия

55

4.35

Словакия

47

Словения
Кипър

56
58

4.34
4.32

Словения
Румъния

51
53

Унгария

60

4.30

България

54

България

62

4.27

Хърватия

57

Словакия

71

4.14

Гърция

58

Румъния
Хърватия

78
81

4.07
4.04

Гърция

96

3.86

Източник. Годишник на световната
конкурентоспособност на IMD, 2012.

Източник. Доклад за глобалната конкурентоспособност на WEF 2012-2013, с. 13-16.

(номинален, реален, на човек от населението, ръст на БВП и т.н.). Вж. IMD. World Competitiveness
Yearbook 2013, р. 52, 501 и 505; WEF. The Global Competitiveness Report 2012–2013, р. xiii, 4, 43,
49-69.
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Място по ръст на реалния БВП

Ръст на реалния БВП

2013 г.

2014 г.

ЕС (28 държави)
Латвия
Литва
Естония
Румъния
Швеция
Малта
Ирландия
Полша
Словакия
България
Люксембург
Дания
Австрия
Великобрита-ния
Германия
Финландия
Унгария
Белгия
ЕС-27
Франция
Еврозона (17 страни)
Чехия
Холандия
Хърватия
Италия
Испания
Словения
Португалия
Гърция
Кипър

3.8
3.1
3
1.6
1.5
1.4
1.1
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.6
0.4
0.3
0.2
0
-0.1
-0.1
-0.4
-0.4
-0.8
-1
-1.3
-1.5
-2
-2.3
-4.2
-8.7

4.1
3.6
4
2.2
2.5
1.8
2.2
2.2
2.8
1.7
1.6
1.7
1.8
1.7
1.8
1
1.4
1.2
1.4
1.1
1.2
1.6
0.9
0.2
0.7
0.9
-0.1
0.6
0.6
-3.9

Източник. Евростат, септември 2013.

Място по БВП на човек от
населението
БВП на човек от
населението (ППС)
Индекс (ЕС 28 = 100)

2007 г.

2012 г.

Люксембург
Австрия
Ирландия
Холандия
Швеция
Дания
Германия
Белгия
Финландия
Великобрита-ния
Еврозона (17 държави)
Еврозона (16 държави)
Франция
ЕС-28
ЕС-27
Италия
Испания
Кипър
Малта
Словения
Чехия
Гърция
Португалия
Словакия
Литва
Естония
Унгария
Полша
Латвия
Хърватия
Румъния
България

275
124
146
133
125
123
116
116
118
117
109
109
108
100
100
104
105
95
78
89
83
90
79
68
62
70
62
55
58
61
42
40

272
131
130
129
129
125
122
119
115
110
108
108
108
100
100
99
97
91
86
82
79
75
75
75
70
69
66
66
62
61
49
47

Източник. Евростат, септември 2013.

Основни изводи:
1. Данните за стойността на GCI, мястото по общото класиране на IMD,
данните за прогнозен ръст на реалния БВП и БВП (по паритета на покупателната способност) на човек от населението, представени в табл. 1, недвусмислено сочат, че избраните 10 южни страни са именно тези, към които
трябва да се насочи анализът, тъй като сега те са най-проблемните държавичленки на ЕС и по четирите основни показателя с отношение към конкурентоспособността.
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2. Що се отнася до текущата позиция на така дефинираните южни
държави-членки на ЕС по конкурентоспособност – 5 години след началото на
кризата, мястото на всяка от тях в общата класация на IMD 6 е в долната
половина от класацията (от всичките 59 страни, включени в изследването за
2012 г.) и под средната позиция за държавите-членки на ЕС. 7 Нещо повече,
данните показват, че групата на избраните за целите на това изследване страни
заема последните позиции по този показател сред останалите държавичленки.
3. По отношение на перспективите за конкурентоспособен растеж,
произтичащи от условията на бизнес-средата през този период, съгласно
стойността на GCI за 2012 г. само за една от избраните държави-членки от
Южна Европа – Испания, стойността на индекса се приближава до средното
равнище за ЕС, 8 като е малко под него. За останалите, по-голямата част от
които са в дъното на класацията сред европейските държави по този показател, перспективите за конкурентоспособен растеж в средносрочен план са
оценени като по-лоши от средните за ЕС. Подобно на резултатите съгласно
методологията на Международния институт за развитие на управлението и
според стойността на GCI изследваната група страни заема последните
места от таблицата спрямо останалите държави-членки на ЕС.
4. Що се отнася до значението на синтетичния показател БВП, действително 5 години след началото на кризата всяка от определените като южни
държави-членки на ЕС без изключение е с равнище на БВП (по паритета на
покупателната способност) на човек от населението под средното за ЕС. При
близо 2/3 от изследваните страни - Гърция, Испания, Словения, Италия, Португалия и Кипър, се отчита намаление в стойността на този показател спрямо
средното равнище в ЕС в сравнение с предкризисната 2007 г., а в една от
общо десетте изследвани държави-членки – Хърватия, не се наблюдава промяна. Особено чувствително е понижението в Гърция и Кипър, които рязко
влошават стойността на този показател, както и за Италия и Испания, където
именно в резултат от кризата БВП на човек от населението спада от стойности, надвишаващи средните за Съюза, до под средните за общността рав6

В класацията на IMD по принцип присъстват страни - ключови играчи на световните пазари.
Всички държави са подбрани заради тяхното въздействие върху световната икономика, както и
поради наличието на международни статистически данни. По тази причина в докладите на IMD
до 2012 г. все още не са намерили място три от държавите-членки на ЕС-28 – Латвия, Малта и
Кипър. Това налага изчисленията за средното общо класиране за ЕС да бъдат направени, без да
се отчита състоянието по конкурентоспособност на тези три страни (вж. IMD. World Competitivenes
Yearbook 2012, р. 480).
7
Средната позиция за държавите-членки на ЕС е изчислена, като от мястото, заето от последна
европейска страна, е извадено това на първата класирана държава-членка на ЕС и полученият
резултат е разделен на 2 и закръглен до цяло число, или (58-5)/2=53/2=26,5, което е приблизително 27.
8
Средната стойност на GCI за ЕС е изчислена като средна аритметична величина на GCI за
всички държавите-членки.
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нища. Единствените три страни, за които се отчита позитивна промяна по този
показател за 2012 спрямо 2007 г., са държавите-членки с най-ниски стойности на
показателя за целия ЕС – България и Румъния, които въпреки позитивната
промяна продължават да бъдат в дъното на класацията, и Малта, която все
повече се доближава до средните стойности за ЕС. По БВП на човек от
населението държавите-членки от Южна Европа условно могат да бъдат разпределени в три групи: със стойност на показателя, близка до 100% от средното
равнище за ЕС, но чиито позиции са се влошили в резултат от кризата – Италия,
Испания, Кипър, Гърция, Словения; страни със стойност около 75% от средното
равнище за ЕС – Португалия и Малта; и традиционно намиращите се на
опашката сред останалите държави-членки на ЕС по този показател със стойност около два пъти по-ниска от средната за Съюза, но които по време на
кризата бележат относително подобрение – България, Румъния и Хърватия.
5. По отношение на перспективите за позитивна промяна на реалния БВП
5 години след началото на кризата прогнозите на Евростат сочат недвусмислено, че през 2013 г. именно в отделената група южни държави-членки (с изключение на Румъния, България и Малта) спадът ще е най-голям, а през 2014 г.
въпреки очакваната позитивна промяна в този показател за целия ЕС именно
изведената група страни (отново с изключение на Румъния, България и Малта)
остава на дъното на таблицата – с намаление или с най-малка промяна в положителна посока на реалния БВП. Трябва да се отбележи, че и за двете прогнозни години южните държави-членки (с изключение на Румъния, България и
Малта) не просто заемат последните позиции на таблицата, но и за всяка от тях
показателят за прогнозен ръст на БВП е под средното равнище за ЕС.
6. Данните от табл. 1 показват, че подреждането на страните според текущото равнище и прогнозирано изменение в ползвания в методологиите за
оценка и анализ на конкурентоспособността синтетичен показател БВП до
голяма степен отговаря на резултатите за така формулираната група на южните
държави-членки на ЕС за равнище на конкурентоспособност (съгласно методологията на IMD) и перспективи за конкурентоспособен растеж (съгласно
методологията на WEF).
7. Класирането на страните по четирите избрани показателя позволява
да се заключи, че 5 години след началото на кризата именно определената
група държави-членки на ЕС са с най-ниска оценка на бизнес-средата от
гледна точка на конкурентоспособността, с най-лоши перспективи за подобряването й в средносрочен аспект по посока създаване на условия за висока
конкурентоспособност, с най-незначителни стойности по отношение на синтетичния показател БВП, в т.ч. най-нисък БВП (по паритета на покупателната
способност) на човек от населението, и с най-неблагоприятни перспективи за
повишаване на реалния БВП за 2013 и 2014 г. Или, че при определянето на
региона Южна Европа от гледна точка на конкурентоспособността в рамките
на ЕС вниманието трябва да се насочи върху изведените 10 или около 1/3 от
държавите-членки.
121

Икономическа мисъл ● 4/2014 ● Economic Thought

Причини за състоянието на бизнес-средата и
на перспективите за растеж в контекста на условията за
повишаване конкурентоспособността на предприятията в южните
държави-членки на ЕС
Ако дотук бяха определени държавите, към които трябва да се насочи
анализът (беше изведена дефиниция за обхвата на региона Южна Европа в
рамките на ЕС от гледна точка на конкурентоспособността) и беше представено мястото и перспективите пред страните спрямо останалите членки на
Съюза пет години след началото на кризата, в тази част изследването се
фокусира върху най-общото представяне на причините за достигането до
такава ситуация и върху перспективите за подобряване на условията за конкурентоспособен растеж в избраните страни.
За да се изяснят причините за мястото, което държавите от Южна Европа заемат по конкурентоспособност, осигурявана от бизнес-средата, спрямо останалите членки на ЕС, и перспективите за позитивна промяна, изследваните страни могат да бъдат разделени условно по 2 признака – изходно
състояние (преди кризата) и сегашно състояние (пет години след нейното
начало), съгласно резултатите от двете най-популярни методологии за анализ и оценка на конкурентоспособността (на IMD и на WEF). При оценката на
изходното състояние са възможни три случая – условно то би могло да бъде
по-лошо, същото или по-добро от средното за ЕС, при база стойностите на
GCI и класирането на страните съгласно методологията на IMD за 2007 г. Що
се отнася до сегашното състояние на включените в изследването държавичленки, и тук възможностите са три – то би могло да се влошава (в абсолютно и/или в относително изражение спрямо средните стойности за ЕС); да
остава същото или да се подобрява. Така страните-членки от Южна Европа
теоретично биха могли да бъдат разделени в 9 групи по резултатите от двете
използвани методологии за анализ и оценка на конкурентоспособността:
• страни, които непосредствено преди кризата са с по-ниски показатели
за конкурентоспособност от средните стойности за ЕС и в резултат от кризата
бележат относително влошавате на стойностите на тези показатели спрямо
средните равнища за Съюза;
• страни с по-лоши начални средни показатели за конкурентоспособност
преди кризата спрямо средното равнище за ЕС, които не променят позицията си
по тези показатели спрямо останалите държави-членки в резултат от кризата;
• страни, чието изходно състояние по конкурентоспособност на средата
е по-лошо от средното за ЕС, но които в резултат от кризата подобряват
относителните си позиции в рамките на Съюза;
• страни, чиято оценка за състояние и перспективи на средата за конкурентоспособен растеж е близка до средното равнище на ЕС, но в резултат от
кризата средата при тях относително се влошава и тази оценка става пониска от средното равнище за ЕС;
122

Място и перспективи за повишаване на конкурентоспособността в държавите-членки на ЕС…

• страни с изходно състояние на средата преди кризата, отговарящо на
средното за ЕС, които по време на кризата успяват да съхранят тази своя позиция спрямо средните равнища за Съюза;
• страни с изходно състояние по конкурентоспособност на средата, отговарящо на средното равнище за ЕС, които през последните 5 години подобряват
относителното си място по този показател спрямо останалите държави-членки;
• страни с по-добро изходно състояние и перспективи от гледна точка
на конкурентоспособност на средата от средните равнище на ЕС, които в резултат от кризата влошават своята позиция спрямо средните равнища за ЕС;
• страни, чието изходно състояние и перспективи по конкурентоспособност, осигурявани от средата, са по-добри от средните за ЕС, които запазват
тази своя изходна относителна позиция по време на кризата;
• страни с по-високи изходни оценки по конкурентоспособност на макроравнище от средните за ЕС, които през последните пет години допълнително
подобряват изходните си позиции.
Таблица 2
Данни за изходното и текущото състояние на средата от гл. т. на
конкурентоспособността в южните държави-членки на ЕС

6
-0.41
-0.71
-0.41
-0.81
-0.21
-0.30
-0.31
-0.61
-0.41
-0.11

3
75
96
0
65
76
0
71
80
73
55

4
54
57
0
58
40
0
41
53
51
39

пр.м.стр. 2012
р р
м. за ЕС за
2007
р
р
2012-пр.мстр.
2007

2
41
53
0
36
42
0
39
44
40
30

м. стр. 2012
(бр. стр. - 59)

(GCI стр. 2012-GCI ср.
ЕС 2012)-( GCI стр. 2007GCI ср. ЕС 2007 )

7
0.41
-0.19
0.11
-0.19
0.11
0.21
-0.09
0.11
-0.19
-0.09

1
България
Хърватия
Кипър
Гърция
Италия
Малта
Португалия
Румъния
Словения
Испания

пр.м.стр. 2007

5
0.4
-0.2
0.1
-0.2
0.1
0.2
-0.1
0.1
-0.2
-0.1

Според методологията на IMD**
м. стр. 2007
(бр. стр. - 55)

4
-0.82
-0.52
-0.52
-0.62
-0.32
-0.51
-0.22
-0.72
-0.22
-0.02

GCI стр. 2012- GCI ср. ЕС
2012

3
4.30
4.00
4.30
3.90
4.50
4.41
4.40
4.10
4.30
4.60

GCI стр. 2012- GCI стр.
2007

GCI стр. 2012

1
2
България
3.9
Хърватия
4.2
Кипър
4.20
Гърция
4.1
Италия
4.4
Малта
4.21
Португалия 4.5
Румъния
4
Словения
4.5
Испания
4.7

GCI стр. 2007- GCI ср. ЕС
2007

GCI стр. 2007

Според методологията на WEF*

5
92
97
0
98
68
0
69
90
86
66

6
25
46
0
15
26
0
21
30
23
5

7
17
1
0
33
-8
0
-2
10
13
11

Съставена от автора по данни от годишниците на
световната конкурентоспособност на IMD за 2007
и 2012 г.

Съставена от автора по данни от докладите за глобалната конкурентоспособност WEF 2007-2008 и 2012-2013

* GCI стр. е стойността на GCI за конкретната страна за съответната година; GCI ср. ЕС –
средната стойност на GCI за ЕС за съответната година.
** м. стр. е мястото на страната през съответната година съгласно класацията на IMD;
пр.м. стр. - претегленото й място за съответната година; бр. стр. – общият брой страни, включени
в класацията на IMD за съответната година; ср. пр. м. за ЕС – средното претеглено място за
всички държави-членки на ЕС, включени в класацията за указаната година.
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В случая при условното разделение на изследваните държави в групи
според оценките на състоянието на бизнес-средата непосредствено преди и
пет години след началото на кризата се използват отново данните на Международния институт за развитие на управлението и на Световния икономически форум. Отчитайки, че чисто методологично данните на IMD показват текущото състояние, а тези на WEF – перспективите за конкурентоспособен
растеж в средносрочен период, изходното и текущото състояние на средата
от гледна точка на конкурентоспособността в южните държави-членки на ЕС,
както и разпределението на изследваната група страни според общите причини за сегашното състояние и перспективите за конкурентоспособен растеж
могат да бъдат проследени на табл. 2 и 3.
Таблица 3
Разпределение на държавите-членки от Южна Европа според причините за
сегашното състояние и перспективите им за позитивна промяна на средата от
гл. т. на конкурентоспособността*
Изходно състояние
по отношение на
средното за ЕС
(преди кризата, 2007 г.)

Сегашно състояние
(5 години след
началото на кризата
– 2012 г.)

Перспективи – WEF
1. (GCI страна 2012GCI страна 2007)
2. (GCI страна 2012 - стойност
GCI, средна за ЕС 2012) (GCI за конкретната страна за
2007 - средна за ЕС 2007)

Състояние - IMD (прет. място
страна 2012-прет. място
страна 2007)

3

4

1

2

По-лошо

Влошаване

По-лошо
По-лошо

Същото
Подобрение

Няма
България, Кипър, Италия,
Румъния; Малта

Хърватия 9
Италия, Португалия

Същото

Влошаване

Няма

Няма

Същото

Същото

Няма

Няма

Същото

Подобрение

Няма

Няма

По-добро

Влошаване

Няма

Няма

По-добро

Същото

Няма

Няма

По-добро

Подобрение

Няма

Няма

Хърватия, Гърция; Португалия, Румъния, Испания, Словения,
Словения, Испания
България, Гърция

* Съставена от автора по данни от докладите за глобална конкурентоспособност
2007-2008 и 2012-2013 на WEF и годишниците на световната конкурентоспособност за
2007 и 2012 г. на IMD.

Мястото на страните в последните две колони от табл. 3 се определя
по следния начин:
1. Разделянето на страните в групи според методологията на WEF, което
определя перспективите за конкурентоспособен растеж, дефинирани от пара9

Що се отнася до състоянието на Хърватия 5 години след началото на кризата, съгласно методологията на IMD то е почти същото като средното за ЕС.
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метрите на средата, в средносрочен период (колона 3 от табл. 3) се определя,
като се ползва стойността, получена от страните по GCI.10 Изходното състояние
на страните се определя от мястото им по този показател за 2007 г. спрямо
средната стойност на индекса за страните от ЕС 11 за 2007 г.12 Същевременно
това дали се наблюдава подобрение, или влошаване на перспективите за конкурентоспособен растеж на страните се определя както в абсолютно изражение –
според разликите в стойността на GCI за 2012 и 2007 г. за конкретната държава,
така и в относително изражение - когато тази разлика се сравни със средната
стойност по показателя за целия ЕС (както ЕС-27, така и ЕС-28) съответно за
2012 и 2007 г. 13
2. Разпределението на изследваните страни в последната колона (4) от
табл. 3 се базира на резултатите от годишниците на световната конкурентоспособност на IMD за 2007 и 2012 г. В случая методологията, на която се
основава това изследване, не предвижда изчисляването на индекс или
показател, по който държавите да могат да бъдат сравнени. Единственият пообобщаващ показател е този за общо класиране, който се изчислява спрямо
първия в класацията на IMD за конкретната година (получаващ оценка 100).
Класираните първи две страни за двете години (2007 и 2012 г.), за които се
ползват данните за съставянето на табл. 3, се различават. В допълнение в
класацията на IMD присъстват и редица държави, които не са членки на ЕС.
По тази причина, за да се постигне съпоставимост на получените резултати
за общо класиране за 2007 и 2012 г. само за европейските страни, се ползва
мястото на държавите-членки в класацията, като се въвежда показател за
14
претеглено място. Състоянието на страните преди кризата се определя от
тяхното претеглено място за 2007 г. спрямо средното претеглено място за
10

В методологията за изчисляване на GCI и състава на показателите, включени в него, почти
няма променя за периода 2007-2012 г. и по тази причина стойностите по индекса за 2007 и 2012 г. за
всяка отделна страна могат да бъдат съпоставени.
11
Колона 4 от лявата половина на табл. 2. В този случай, ако за конкретната държава тази разлика е отрицателна, то това означава, че перспективите й за конкурентоспособен растеж преди
кризата са били под средното равнище за ЕС.
12
Средните стойности за ЕС при ЕС-27 и при ЕС-28 за 2007 и 2012 г. са следните: за ЕС-28 средният
GCI за 2007 г. е 4.72, а за 2012 г. - 4.71; за ЕС-27 средната стойност на GCI и за двете години е 4.74.
Съгласно методологията на WEF възможните стойности на GCI варират между 1 (минимална) и 7
(максимална).
13
Съответно от резултатите, получени в колони 5 и 7 от лявата половина на табл. 2.
14
През отделните години в класацията на IMD броят на държавите се променя. По тази причина,
за да се получи съпоставимост на данните, трябва да бъде посочено относителното място на
конкретната страна сред останалите държави. Това може да се постигне чрез претегляне на
съответното място, на което се намира тя, с общия брой страни, включени в класацията за съответната година и полученият резултат се умножи по 100 и се закръгли до цяло число. Възможните получени „претеглени места” са със стойност от 1 до 100. Колкото е по-малка стойността на
т.нар. претеглено място, толкова е по-добра относителната позиция на страната спрямо останалите държави в рамките на класацията на IMD.

125

Икономическа мисъл ● 4/2014 ● Economic Thought

държавите-членки на ЕС, включени в класацията, 15 за 2007 г. 16 Съответно
влошаването или подобрението в състоянието на бизнес-средата от гледна
точка на конкурентоспособността пет години след началото на кризата се
определя от разликите в претеглените места за всяка от изследваните страни
за 2012 и 2007 г. в абсолютно изражение. 17
Основни изводи:
1. Независимо дали състоянието и перспективите за конкурентоспособен
растеж на изследваните страни преди и пет години след началото на кризата се
съпоставя съгласно възприетата методика със средното европейско равнище
при данни за ЕС-27, или при данни за ЕС-28, това не се отразява на разпределението на южните държави-членки по клетките в последните две колони (3 и
4) на табл. 3. Или независимо дали се възприемат като база резултатите за ЕС27, или за ЕС-28 това не оказва влияние върху резултатите за първоначалното и
крайното състояние, за най-общите причини, както и за първоначалните и
крайните перспективи за конкурентоспособен растеж на изследваните страни
през избрания период.
2. Стойността на GCI съгласно методологията на WEF на всички държави
18
от разглежданата група през 2007 г. е под средната за целия ЕС. Или изходното състояние (преди началото на кризата) за всяка от тези страни е оценено
като такова с по-лоши перспективи за конкурентоспособен растеж спрямо
средното за ЕС за същата година. Може да се заключи, че сред основните
причини за относително по-ниския потенциал за конкурентоспособен растеж на
южните държави-членки пет години след началото на кризата е тяхното относително по-слабо представяне в сравнение с останалите страни от ЕС през
годините, предхождащи кризата.
3. Съгласно същата методология за петте години от началото на кризата
някои от избраните държави-членки - България, Кипър, Италия, Румъния, Малта,
показват подобрение по GCI както в абсолютно изражение (измерено с
разликата между стойността на индексите за съответната страна преди началото на кризата и 5 години по-късно - GCI 2012 - GCI 2007), така и като относителна стойност (спрямо средното равнище на GCI за 2007 и 2012 г. за
целия ЕС). При друга част от тях - Хърватия, Гърция, Португалия, Словения и
Испания, в резултат от кризата се наблюдава влошаване на тези перспективи
4. Прави впечатление, че влошаване на перспективите за конкурентоспособен растеж пет години след началото на кризата се наблюдава именно
15

Колона 6 от дясната половина на табл. 2.
При изчисленията за средното претеглено място за държавите-членки на ЕС-28 не са включени три страни – Латвия, Малта и Кипър, поради липсата на данни за тях в годишниците на IMD.
17
Колона 7 от дясната половина на табл. 2.
18
Както беше посочено, средната стойност на GCI за 2007 г. за ЕС-28 e 4.72, а за ЕС-27 – съответно 4.74.
16
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за по-голямата част от страните, които през избраната за изходна 2007 г. са
имали най-високи стойности на GCI или перспективи за конкурентоспособен
растеж, осигурявани от параметрите на средата, най-близки до средните за
целия ЕС (Испания, Словения и Португалия). Предвид факта, че съгласно
методологията на WEF тези държави се намират на смятания за най-висш
стадий на развитие, движен от иновациите, негативите по отношение на макроикономическата им стабилност, породени от кризата, са се отразили относително слабо върху перспективите им за конкурентоспособен растеж, осигурявани
от параметрите на средата (изменението в стойността на GCI е около 0.1-0.2 при
седемстепенна скáла). Същевременно държави, чиято бизнес-среда преди
кризата е оценена като осигуряваща най-малко стимули за конкурентоспособен
растеж и развитие, например България и Румъния (според експертите от WEF те
се намират на втория, по-нисш стадий на развитите, движен от ефективността),
пет години по-късно подобряват доста по-значително перспективите си по отно19
шение на конкурентоспособността.
5. Що се отнася до резултатите, получени съгласно методологията на
IMD, оценката за разликата в началното и крайното състояние е малко потрудна поради липсата на обобщаващ съпоставим показател през избраните
години. При използване на въведения показател за претеглено място изходното текущо състояние на избраните страни-членки непосредствено преди
кризата (през 2007 г.) е с по-лоши параметри от средното претеглено място
за всички държави-членки на ЕС, включени в класацията (т.е. без Малта,
Кипър и Латвия). Или отново както при оценката на перспективите, осигурявани от средата съгласно методологията на WEF, и при състоянието на средата, оценено по методологията на IMD, сред основните (но не и единствените) причини за относително по-слабото представяне на южните страни
спрямо останалите държави-членки по текущо състояние на средата пет години след началото на кризата са относително по-неблагоприятните параметри на средата през 2007 г.
6. Текущото състояние на бизнес-средата от гледна точка на конкурентоспособността се изменя за отделните южни страни по следния начин: В сравнение с годината непосредствено преди кризата Италия и Португалия отбелязват определено подобрено класиране по показателя за текуща конкурентоспособност пет години след началото на кризата спрямо другите държави-членки,
включени в общата класация на IMD, за разлика от повечето от останалите
изследвани тук страни (като Румъния, Испания, Словения, България и Гърция).
Според резултатите от тази методология пет години след началото на кризата
текущото място на Хърватия по конкурентоспособност е почти същото, както
средното равнище за държавите-членки на ЕС, включени в класацията, при понеблагоприятно място от средното за ЕС през 2007 г.
19

В случая с България изменението в положителна посока е с близо половин единица – 0.4 при
седемстепенна скáла.
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Основни изводи за състоянието и перспективите за
конкурентоспособен растеж в южните държави-членки на ЕС пет
години след началото на кризата
1. От гледна точка на конкурентоспособността пет години след началото
на кризата регионът Южна Европа в рамките на ЕС би могъл да бъде дефиниран
като обхващащ 10 или около 1/3 от държавите-членки: България, Гърция, Кипър,
Малта, Италия, Испания, Португалия, Румъния, Словения и Хърватия. Сега
всяка от тези страни е със стойности на обобщаващите показатели за състояние
на бизнес-средата и перспективи за конкурентоспособен растеж, по-ниски от
средните за ЕС. Същото се отнася и за класирането им спрямо всички държавичленки по синтетичния обобщаващ показател БВП на човек от населението.
Избраните държави се нареждат (с изключение на Румъния, Малта и България)
в дъното на класацията по отношение на прогнозните оценки за растежа на
реалния БВП за последващите 2 години.
2. Причините за относително лошите условия на средата от гледна
точка на конкурентоспособността, състоянието и перспективите за конкурентоспособен растеж на южните страните през 2012 г. спрямо средните равнища за ЕС не са възникнали сега, а датират отпреди кризата.
3. Характерно е, че в резултат от кризата при повечето от разглежданите
държави състоянието на бизнес-средата от гледна точка на конкурентоспособността се влошава – особено в Гърция, Словения, Испания и Румъния.
Изключение правят Италия, Португалия и Хърватия, при които промените в
нормативната уредба, наложени вследствие на кризата, допринасят донякъде за
подобряването на този показател спрямо средните европейски условия на
средата.
4. Разпределението на южните държави-членки на ЕС според изменението на текущото състояние на средата не се отнася за перспективите им за
конкурентоспособен растеж. Макар че всички те влизат в кризата с по-лоши от
средните за ЕС перспективи и пет години след началото й перспективите
остават същите, в половината от южните държави-членки - България, Кипър,
Италия, Румъния и Малта, положението се подобрява през изследвания период
както в абсолютно, така и в относително изражение.
5. Държави, по-отдалечени от средното равнище за ЕС през 2007 г. по
перспективи за конкурентоспособен растеж, осигурявани от средата, като
България, Румъния и Малта, намиращи се на по-нисък стадий на развитие, по
време на кризата са се приближили в по-голяма степен до средното равнище
за ЕС. (Малта дори е преминала на по-висок стадий на развитие спрямо
изходното си предкризисно равнище – на стадий, движен от иновациите). И
обратно, голяма част от южните страни, които са били оценени като такива с поблизки до средните перспективи за повишаване на конкурентоспособността за
ЕС преди кризата като Испания, Словения и Португалия, на практика през 2012
г. са влошили перспективите си за повишаване на конкурентоспособността,
осигурявани от бизнес-средата в средносрочен период.
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6. Отчитайки, че южните държави-членки действително и в резултат от
кризата се очертават като най-проблемния регион от гледна точка на конкурентоспособността в рамките на ЕС и имайки предвид общите цели на Съюза
за постигане на лидерска позиция в това отношение, е необходимо провеждането на допълнителен задълбочен анализ и изследване на причините
за сегашните позиции и проблемните области в изведените десет страни с
цел изготвяне на препоръки за подобряване на тяхното състояние и перспективи за конкурентоспособен растеж и развитие.
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ОСНОВИ НА СЪВРЕМЕННАТА ИКОНОМИКА:
ГОТФРИД ХАБЕРЛЕР
Направен е опит да бъдат обобщени някои от най-значимите икономически
концепции, развити от Готфрид Хаберлер - водещ икономически теоретик
на ХХ век. Значимостта на неговите теории за съвременната икономическа
мисъл е безспорна. Идеите му за ценовите индекси, приложението на алтернативните разходи в анализа на международната търговия, приносите в
макроикономиката и теорията на развитието продължават да оказват
съществено влияние върху днешната икономическа теория. 1

С множеството си приноси към икономическата теория Готфрид Хаберлер
(Gottfried Haberler)2 е един от най-значимите икономисти на ХХ век. Първите му
книги и статии, публикувани през 20-те и 30-те години на миналото столетие,
съдържат основни концепции на съвременната икономическа наука. Често идеите му биват интегрирани в общото икономическо теоретично знание, като от
десетилетия са част от учебниците по икономика, без обаче да се споменава
името на техния създател. Това е една от причините тук да бъдат обобщени теоретичните постижения на Хаберлер, за да се привлече вниманието на икономистите от младото поколение върху тях. За изпълнението на тази задача се
опираме на задълбочените коментари върху неговите произведения на Baldwin
(1982), Willett (1982) и Officer (1982) в сп. „Quarterly Journal of Economics“, чийто
редактор през 1965 - 1970 г. е самият Хаберлер. Позоваваме се и на публикувания през 1996 г. в същото списание обзор на творчеството на Хаберлер от неговия ученик Пол Самюелсън. Направени са отпратки и към статията на Chipman
*
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Assoc. Prof. Teodor Sedlarski, PhD, Professor Henrik Egbert, PhD. BASICS OF CONTEMPORARY
ECONOMICS: GOTTFRIED HABERLER. Summary: This paper summarizes some of the most influential
economic concepts developed by Gottfried Haberler, a leading economic theorist of the 20th century. The
importance of his theories for modern economic thought cannot be overestimated. His ideas on price
indices, applied opportunity costs for international trade, macroeconomics and development theory still
have a prominent impact on economic theory.
2
Готфрид Хаберлер защитава докторската си дисертация през 1923 г. във Виенския университет. Преподава, вкл. като професор, във Виена с прекъсвания от 1928 до 1936 г. Гост-професор е в Харвард през 1931-1932 г. Работи за Обществото на народите от 1934 до 1936 г. От 1936 г.
до пенсионирането си през 1971 г. е редовен професор в Харвард. През 1950-1951 г. е президент
на Международната икономическа асоциация, през 1955 г. става ръководител на Националното
бюро за икономически изследвания на САЩ, а през 1963 г. е избран за президент на Американската икономическа асоциация. До 1995 г. работи във Вашингтон за American Enterprise Institut
(срв. за биографичните данни с New World Encyclopedia, 2014).
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(2008), както и към някои аспекти на живота и творчеството на Хаберлер, обобщени в изданието „New World Encyclopedia” (2014).
Роден през 1900 г., Готфрид Хаберлер учи при изтъкнатите икономисти от
австрийската школа – Фридрих фон Визер и Лудвиг фон Мизес във Виена
(Chipman 2008). Особено Мизес се застъпва силно за Хаберлер и му съдейства
за получаването на финансиране за академичен престой в САЩ и Великобритания след хабилитацията.
Самюелсън (Samuelson, 1996, р. 1679) нарича Хаберлер последния представител на австрийската школа. Към приятелите му от студентските години във
Виена се числят Фридрих Хайек, Фритц Махлуп и Оскар Моргенщерн, а в Харвард негов колега е Йозеф Шумпетер. Ето защо не е изненада, че разработваните от Хаберлер теми са свързани с основни концепции на австрийската школа.
Сред тях са икономическите цикли, алтернативните разходи и отстояваните от
него предимства на свободната търговия.
При запознаването на читателя с творчеството на Хаберлер се открояват
постоянно повтарящи се елементи. Първо, в действителност той не може да
бъде причислен към никоя икономическа школа, защото обръща внимание на
положителните и отрицателните страни както на Кейнсовия подход, така и на
този на монетаристите около Милтън Фридмън. На основата на собствените си
разработки Хаберлер сам създава икономически синтези. Второ, публикациите
му се отличават с икономически реализъм, който свързва икономическата теория непосредствено със стопанската политика. Това се отнася преди всичко за
неговите произведения, посветени на проблеми на външната търговия. Трето,
съчиненията му са относително слабо математически формализирани и се основават на ясна логическа аргументация.
Приносите на Хаберлер изпъкват ясно в различните изследователски полета, за които той разработва основополагащи концепции. Допринася съществено за усъвършенстването на теорията на външната търговия, икономическата
теория на развитието, теорията на икономическите цикли и монетарната икономика. По-нататък са систематизирани накратко приносите на Хаберлер чрез хронологично представяне по примера на подхода в New World Encyclopedia (2014),
3
който е използван преди това и от Samuelson (1996). Най-напред ще обърнем
внимание на работата му върху индексните числа (index numbers), след което ще
се спрем последователно на теорията на деловите цикли (business cycles), на
приносите му за теорията на външната търговия и накрая на теорията за развитието.

Индексни числа
В работата си „Смисълът на индексните числа“ (нем. Der Sinn der
Indexzahlen) от 1927 г. Хаберлер разкрива редица проблеми при тълкуването на
3

Препоръчваме на заинтересуваните читатели да се запознаят със съответните оригинални текстове,
първите издания на които са и на немски език. Полезен сборник с избрани произведения на Хаберер
на английски език е Koo (1985), заслужаваща внимание рецензия към него е написана от Millet (1989).
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съдържащата се в индексите информация. Тъй като всеки общ индекс се основава на избрани цени на потребителски и производствени блага, смятани за
представителни, средната стойност винаги се характеризира с отклонение (bias)
по посока на избраните блага. Друго отклонение възниква в резултат от теглата,
които се приписват на отделните блага. При това важната информация за относителните цени на благата става ненаблюдаема. Хаберлер твърди, че боравенето с ценови индекси не позволява изводи за централните икономически
величини, а именно - относителните цени. Следствие от това е, че стойността на
парите не може да бъде представена с помощта на индекс.
Обстоятелството, че чрез индексите се „скрива” промяната на цените на
отделните блага, представлява значим проблем за икономическата наука. За
дейците на стопанската политика е важно да знаят за промените в цените на
определени блага, тъй като това позволява разпознаването и анализа на
деловите цикли. В този смисъл Хаберлер насочва много отрано вниманието към
проблема за микроикономическите основи на макроикономическата теория.
За да установи промяната в ценовото равнище, Хаберлер търси отговор
на въпроса с колко процента трябва да се измени доходът, за да се запази през
някоя следваща година установеното по-рано ниво на безразличие (Samuelson
1996, p. 1679; вж. също Koo, 1985, p. 547), т.е. анализът му се основава на ординална концепция за полезността.
Хаберлер се застъпва решително за гъвкави относителни заплати и цени
като средство за справяне с проблемите на деловите цикли и особено на инфлацията. Според него потисканата инфлация не представлява изход от състоянието на стагфлация – тя може да бъде предотвратена чрез дисциплина на
паричната политика и структурни реформи, запазващи конкурентоспособността
на едно национално стопанство (Officer, 1982, p. 157) - изводи, оставащи актуални и в днешния икономически дебат.

Теория на деловите цикли
Голямата депресия, както и множеството следващи икономически кризи
през XX век оказват решаващо влияние върху мисленето на Хаберлер. Те предопределят неговия фокус върху детайлния анализ на тези процеси в контекста
на концепциите на австрийската школа. След внимателно изследване на
съществуващите теории за деловите цикли Хаберлер стига до извода, че повечето от тях са непълни и могат да обяснят само част от циклите (Officer, 1982, p.
149-151). Той синтезира собствените си възгледи, разграничавайки систематично различни фази на стопанските цикли (Samuelson 1995, p. 1682). Резултатите от работата си публикува през 1937 г. в „Prosperity and Depression: A
Theoretical Analysis of Cyclical Movements”, която ще се превърне в една от найвлиятелните му книги.
Хаберлер изучава „Общата теория“ и разпознава предимствата на Кейнсовия анализ, без обаче да го приема напълно. Напротив, той отрано и решително
критикува кейнсианската теория. Хаберлер установява, че Кейнс въвежда множество нови понятия за вече познати теоретични елементи (Officer, 1982, p. 154).
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Например идеята за мултипликатора се съдържа в по-ранните теории за стопанските цикли (Officer, 1982, p. 155). Една от основните критики към Кейнс е, че
не взема под внимание положителното влияние на намалението на заплатите
при дефлация, станало известно по-късно като ефект на Пигу.
Противоположно на кейнсианския подход, Хаберлер споделя мнението на
монетаристите, че парите имат важно значение при управлението на стопанството, но за разлика от тях обръща специално внимание на политическата икономия на паричната политика, оставаща извън сферата на техния анализ (Willett
1982, p. 161, 167). Той принадлежи към икономистите, които отрано се обявяват
за свободни валутни курсове, без да забравя за свързаните с тях опасности за
националните стопанства.
Хаберлер отхвърля допускането за рационални очаквания, което се използва за моделиране на макроикономическата парична политика. На мнение е,
че не всички хора стигат до еднакви изводи при еднаква разполагаема информация и затова поведението на общото множество на хората не може да бъде
предвидено. Подчертава също ролята на бавно променящите се институции и
свързаните с това проблеми, които биват игнорирани от привържениците на
теорията на рационалните очаквания (Officer, 1982, p.155). Според него дори
допускането за рационални очаквания не води до извода за неефикасност на
стопанската политика (Willett, 1982, p.163).

Теория на външната търговия
Главното произведение на Хаберлер в областта на теорията на международните икономически отношения е книгата „Международната търговия” (нем.
„Der Internationale Handel”, 1933). Английският превод е публикуван през 1936 г.
под заглавието „The Theory of International Trade”. В тази книга авторът аргументира становището, че абсолютните разходи имат малко значение за анализа на
международната търговия. Също като в класическата теория на търговията на
Рикардо Хаберлер показва ползите от интернационалната специализация на
производството и свободната размяна. Те са най-големи тогава, когато всяка
страна се концентрира върху производството на продукта, при който разполага с
относителна ценова ефикасност. В традициите на австрийската школа Хаберлер се фокусира върху алтернативните разходи на международната размяна и
преформулира теоремата за сравнителните разходи (предимства) на Дейвид
Рикардо (Baldwin, 1982, p.142). Приносът му се състои в извода, че аргументът за
сравнителните ценови предимства не трябва да бъде обясняван с абсолютни, а
с относителните цени, изразени с алтернативни възможности. Така Хаберлер
успява да свърже теорията на общото пазарно равновесие с теорията на външ4
ната търговия.
4

Bernhofen (2005, p. 2) анализира статия по темата, публикувана от Хаберлер през 1930 г. на
немски език, подчертавайки, че при изследването на сравнителните предимства той се позовава
на Франк Найт като източник на идеята, който от своя страна прави отпратка към Адам Смит.

133

Икономическа мисъл ● 4/2014 ● Economic Thought

За целите на обяснението Хаберлер въвежда графично представяне –
т.нар. „крива на производствено заместване” (англ. production substitution curve),
известна днес като крива/граница на производствените възможности (production
possibility frontier), която може да се открие във всеки учебник по икономика. С
нея се представят алтернативните разходи на едно стопанство при производството на различни комбинации от две блага. Тя показва от колко единици от
дадено благо трябва да се откаже стопанството, за да произведе единица повече от друго благо при дадената технология и ресурси.
На този фон не е изненадващо, че Хаберлер се обявява за свободната
търговия и против протекционизма. Според него има само малко на брой изключения, оправдаващи протекционистична намеса на пазарите. Той застъпва становището, че предимствата на свободната търговия не зависят от обстоятелството дали факторите на производството са мобилни, или не (Haberler 1950), а
са просто по-големи при мобилност на факторите (Samuelson 1995, p. 1681). С
работата си Хаберлер поставя теоретичните основи за развитието на по-късни
теории и модели на международната търговия като тези на Лърнър, Леонтиев,
Винер или неговите ученици Столпър и Самюелсън (Samuelson, 1996, p.1681).

Икономическо развитие
Посочените аспекти на международната търговия са тясно свързани с
проблемите на мястото на развиващите се страни в интернационалния стопански обмен и възможностите за икономическия им напредък. Хаберлер доказва, че протекционизмът и държавното планиране, както и стратегиите за заместване на вноса като правило не са подходящи форми на стопанската политика за
развиващите се страни (срв. например с Haberler, 1974). Той дори демонстрира,
че държавното подпомагане на местното стопанство често се отразява отрицателно на развитието, особено на фона на ефектите на международното разделение на труда и на свободната търговия. Хаберлер подкрепя експортнобазирания растеж и в научно отношение се дистанцира от Мюрдал, Сингър или Калдор
(Samuelson 1995, p. 1685). В съчинението си „Либерална и нелиберална политика на развитие“ (Liberal and Illiberal Development Policy, 1992) той отхвърля твърденията на привържениците на т.нар. теория на зависимостта (англ. dependency
theory). Високите квоти на спестяванията правят напълно възможни самостоятелни тласъци в развитието и не съществува непременно зависимост от развитите индустриални държави, както показва опитът на азиатските страни.
*
Направеният тук преглед далеч не може да бъде изчерпателен по отношение на многобройните приноси на Готфрид Хаберлер за икономическата
теория. Хаберлер пише активно от 20-те години на миналия век до смъртта си
през 1995 г. Представеното кратко резюме само скицира значимостта на неговите произведения и демонстрира факта, че наследството му заслужава високата оценка на съвременните икономисти.
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НАУЧЕН ЖИВОТ

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА ДОБРО
КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
Във връзка с отчитането на финансиран от фонд „Научни изследвания”
проект „Утвърждаване на стандарти за добро корпоративно управление в
българската индустрия” на 14 март 2014 г. в Института за икономически
изследвания при БАН се проведе научна конференция по темата.
Бяха представени девет доклада, систематизирани в следните основни
направления:
• Нормативна база на доброто корпоративно управление;
• Сравнителен анализ на модели на корпоративно управление;
• Мониторинг на корпоративните бордове в България;
• Роля на заинтересуваните страни в корпоративното управление;
• Европейски перспективи на корпоративната социална отговорност.
В конференцията взеха участие представители на Института за икономически изследвания при БАН, Университета за национално и световно стопанство, Нов български университет, Института за държавата и правото при
БАН, представители на неправителствени организации, висши мениджъри на
фирми, докторанти и др.
Тя беше открита от директора на ИИИ проф. д-р Митко Димитров,
който изтъкна голямата роля на корпоративното управление като механизъм
на стратегическия мениджмънт в условията на глобализация на икономиката.
В своя доклад той представи резултатите от проведено социологическо изследване на 132 листвани на Българска фондова борса компании, имащо за
цел проучване на актуални тенденции при утвърждаване на стандарти за добро корпоративно управление. Проф. Димитров изтъкна, че успешният старт на
доброто корпоративно управление в българската индустрия е направен, но в
бъдеще предстоят нови предизвикателства в контекста на членството на
страната в ЕС. Той даде висока оценка на Националния кодекс за корпоративно
управление, като същевременно направи препоръки за неговото усъвършенстване.
В доклада си „Доброто корпоративно управление като предмет на правно регулиране” проф. Вълчин Даскалов (УНСС) представи концепцията за
мажоритарните и миноритарните акционери като основни заинтересувани лица.
Авторът защитава тезата за необходимостта от засилване на юридическата
закрила на миноритарните съдружници в акционерните дружества. Той очерта
две основни групи конфликти - между акционерите и членовете на управителните органи на дружеството, както и между мажоритарни и миноритарни акционери.
Доц. Даскалов направи систематизация на държавните органи, които имат
право да осъществяват институционална закрила на миноритарните акционери,
най-важните сред които са Търговският регистър, Комисията за финансов надзор, Централният депозитар и Българската народна банка.
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Изключително интересна дискусия предизвикаха неговите тези относно
субординацията на кредиторите като заинтересувани лица. Той анализира
проблемите относно провеждането на общите събрания на компаниите. Доц.
Даскалов предложи собствена класификация на мнозинството – квалифицирано мнозинство със задължителна долна граница, непроменливо квалифицирано мнозинство и пълно единодушие. Той посочи, че негативните права
(блокиращо мнозинство) създават бариери пред механизмите, чрез които
управлява общото събрание, и запазват статуквото, водещо до статичност на
компанията в резултат от неприлагане на ефективни управленски решения.
В доклада си „Задължението за грижа и задължението за лоялност на
членовете на съветите на АД - поглед към доктрината за корпоративно управление по американското право” г-н Николай Колев представи сравнителен анализ между англо-саксонския модел на корпоративно управление и българския
опит. Той обърна специално внимание на ролята на одитните комитети за
доброто корпоративно управление на компаниите, като изтъкна, че за целта
може да бъде прилаган опитът на корпоративното право на САЩ.
Авторът представи сравнителен анализ на европейското и на националното законодателство, засягащо ролята и специфичните функции на одитните комитети. В систематизиран вид бяха посочени изискванията на Директива 2006/43 на ЕС, съгласно която компаниите от публичен интерес задължително трябва да имат одитен комитет, чиито представители да бъдат административни членове, които нямат изпълнителни функции, както и членове на
надзорния съвет или назначени от общото събрание на акционерите, при което
поне един член на одиторския комитет трябва да е независим и компетентен в
счетоводството.
В своя доклад „Държавните дружества и доброто корпоративно управление - анализ на правната рамка” г-н Деян Дунавски (УНСС) наблегна върху
голямото значение на корпоративното управление за ефективното функциониране на държавните дружества. Той дефинира механизма на корпоративно
управление като „soft law” с големи възможности за въздействие върху стратегическото развитие на тези дружества по примера на частните.
Изключително интересен доклад изнесе проф. Поля Голева (Институт за
държавата и правото), посветен на взаимовръзката на имуществената отговорност на акционерите и корпоративното управление. Тя систематизира кредиторите като заинтересувани лица и субординира тяхната значимост в контекста на
правната уредба на функциониращите в България акционерни дружества.
Ядро на доклада на проф. Пламен Чипев (ИИИ при БАН) „Мониторинг
на представянето на корпоративните бордове в България” е анализът на
функционирането на корпоративните бордове като основна структура на
доброто корпоративно управление. Авторът представи систематизиран панел
от теории, посветени на това управление, и сравнителен анализ между тях.
Основно място беше отделено на парадигмата на агентството, подход
разграничаващ два икономически субекта в корпорацията - принципал (соб137
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ственик) и агент (мениджър), който придобива голяма икономическа мощ.
Разкрити бяха основните фактори за разнопосочност между интересите на
собствениците и мениджърите, както и методите за разрешаване на конфликтите между тях. Като един от механизмите в тази насока бяха определени
стимулиращите схеми на мениджърите, прилагани с цел засилване на тяхната мотивация за максимизиране на интересите на акционерите.
Представена беше парадигмата на „стопанина”, съгласно която мениджърите са силно обвързани с акционерите по отношение на бъдещата им
кариера и пенсионни права, като това предполага еднопосочност на техните
интереси с тези на акционерите. Проф. Чипев представи изключително интересни резултати от социологическо изследване, посветено на стандартите на корпоративно управление - размер на корпоративните бордове, влиянието им при
подмяната на главните изпълнителни директори на компаниите, съвместяването
на длъжностите главен изпълнителен директор и председател на борда на
директорите, независимост на корпоративните бордове, стимулиращи схеми на
мениджърите.
Той направи задълбочен анализ на Националния кодекс за корпоративно
управление и дискутира актуалните проблеми, свързани с регулирането на
корпоративните бордове в България, наблягайки върху управлението на риска в
контекста на кризисните явления в икономиката.
В своя доклад „Практиките и тенденциите на българските бордове” доц.
Мирослав Неделчев проследи генезиса на корпоративното управление в исторически контекст, както и основните му характеристики във финансовата система
на България. Той акцентира върху ролята на транснационалните компании при
трансферирането на положителен международен опит в корпоративното управление не само на фирмите, но и на банките и финансовите групи. Авторът представи база от количествени и качествени показатели, които са фундамент за
оценка на корпоративното управление в банковата система.
В доклада си „Какво правят и какво следва да правят заинтересуваните
страни в корпоративното управление” доц. Спартак Керемедчиев представи
систематизация на теорията за заинтересуваните страни - теории за същността
на корпорацията, мотивационни теории, теория на системите, стратегическо
управление, индустриални отношения, правни и политически теории.
При анализиране на същността на корпорацията той направи сравнителен анализ между интересите на акционерите и на заинтересуваните страни
и посочи причините за конфликтите между тях. При анализа на мотивационните теории доц. Керемедчиев разграничи теорията Х, която предполага слаба мотивация на персонала към отговорност, респ. силен надзор, с цел
постигане на поставените задачи, и теорията У, предполагаща минимизиране
на надзора над персонала и обвързване на трудовите възнаграждения със
съпричастността на работниците към постигане на целите на организацията.
Авторът разгледа теорията на системите като механизъм на взаимодействие на фирмата със заинтересуваните страни. В контекста на стратеги138
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ческото управление той защити тезата, че мениджърите трябва да са отговорни
не само пред своите акционери, но и пред всички заинтересувани страни, което
изисква компаниите да имат отговорно поведение към потребителите, местните
общности, персонала, както и да бъдат активни при разработване на система от
ценности, кодекси на корпоративно управление и етични кодекси.
Той дефинира заинтересуваните страни като физически лица или група
лица, които имат претенции към дейността на предприятието, неговите ресурси
и резултати. Според него основни заинтересувани страни са държавата, местните власти, персоналът, синдикатите, доставчиците, клиентите, банките, мениджърите и акционерите.
Доц. Керемедчиев представи системата от принципи на ОИСР за корпоративно управление от 2004 г., съпоставена с тази от 1999 г. Актуалният
вариант поставя в основата на анализа на корпоративното управление отчитане на ролята на заинтересуваните страни. Зачитането на тези принципи
е заложено в Националния кодекс за корпоративно управление и гарантира
активно взаимодействие със заинтересуваните страни, зачитане на принципите на прозрачност, отчетност и на бизнес-етиката, ефективно взаимодействие със заинтересуваните страни
В доклада си „Корпоративна социална отговорност - европейски перспективи и български опит” доц. Радостина Бакърджиева систематизира основните фактори, които предизвикват повишеното внимание на компаниите
към социалноотговорните инициативи. Тя подчерта директната обвързаност
на корпоративната социална отговорност (КСО) и устойчивото развитие, като
подчерта, че КСО е ядро на устойчивото развитие. Авторът дефинира корпоративната социална отговорност като най-сигурната „застраховка” от възникване на репутационен риск, ефективен механизъм за формиране на добър
имидж на компаниите и увеличаване на доверието на инвеститорите.
Доц. Бакърджиева направи систематизация на взаимовръзката между
корпоративна социална отговорност и конкурентоспособност на микро- и макроравнище. Конкурентните предимства на КСО на микроравнище показват, че
това е дългосрочна инвестиция. Чрез нея фирмите успяват да задържат
висококвалифициран персонал, да управляват своя финансов и нефинансов
риск и да утвърдят репутацията си, разширяват се и алтернативите на компаниите на финансовите пазари. КСО на макроравнище е директно обвързана с
концепцията за националната конкурентоспособност, както и с конкурентоспособността на секторно равнище. Доц. Бакърджиева анализира задълбочено европейската Стратегия за КСО и нейните акценти – социалноотговорно
поведение на бизнеса, зачитане правата на човека, прозрачност на фирмената финансова и нефинансова отчетност.
Авторът представи систематизирана теоретична рамка на концепцията
за КСО. Особено задълбочено бяха разгледани пирамидата на Carroll с нейните основни компоненти (икономически, юридически, етичен и филантропски) и моделът Принципи – Процеси - Резултати. Анализирано беше взаимо139
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действието между заинтересуваните страни и техния принос за компаниите,
като се посочва, че предложената матрица на заинтересуваните страни позволява обективна оценка на техните приоритети.
Доц. Бакърджиева обвърза КСО с нефинансовата отчетност, която е фокусирана върху екологичната и социалната ангажираност и корпоративното
управление (ESG-концепция) като път към интегрираната отчетност. Тя дефинира интегрираната отчетност като комплексна форма на корпоративна отчетност, която разкрива факторите, въздействащи директно върху способността на организациите да създават ценност в продължение на дълъг период, и
синтезира всички направления на отчетност - корпоративна, финансова, социална. Интегрираната отчетност е предназначена директно за представителите
на финансовия капитал и затова ще се налага като задължителна за листваните на борсата компании.
Доц. Бакърджиева отдели специално внимание на стандартите за КСО,
систематизирани в три основни групи: проактивни механизми за КСО (одит,
инспекции), докладни механизми за КСО и неформални, доброволни механизми. Направен беше сравнителен анализ на стандарти за КСО: SA-8000 стандарт за социална отчетност и одит, OHSAS 18 000 - система за управление на здравето и безопасността на работното място, ISO 9 001 - система за
управление на качеството, ISO 14 001 - системи за управление на околната
среда, АА 1000 - система за идентифициране на заинтересуваните страни,
ISO 26 000 - стандарт за социална отговорност. Тя посочи, че публикуването
на социални отчети в корпоративните сайтове заслужава адмирации, а бизнесът е в правото си да избира самостоятелно своите социални приоритети и
да търси оптимален баланс между интересите на компаниите и обществото.
При закриването на конференцията бяха направени препоръки за усъвършенстване на корпоративното управление и корпоративната социална отговорност, насочени към държавните институции, бизнеса, неправителствените
организации, академичната общност, както и към Националния кодекс за корпоративно управление.
Доц. д-р Радостина Бакърджиева
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SCIENTIFIC LIFE

IMPROVING THE STANDARDS FOR GOOD CORPORATE
GOVERNANCE
In connection with finalizing the project “Confirming Standards for Good
Corporate Governance in Bulgarian Industry” financed by the Science Fund, a scientific
conference on the topic was carried out on 14th March 2014 in Economic Research
Institute at BAS.
Nine papers were presented at the conference, classified in the following
directions:
• legal framework of good corporate governance;
• comparative analysis of corporate governance models;
• monitoring the corporate boards in Bulgaria
• role of the stakeholders in corporate governance;
• European perspectives of corporate social responsibility.
The participants in the science conference were representatives of Economic
Research Institute at BAS, University of National and World Economy, New Bulgarian
University, Institute for the State and Law at BAS, NGOs, top managers of firms, PhD
students, etc.
The Director of Economic Research Institute at BAS Prof. Mitko Dimitrov, PhD
opened the conference. He outlined the important role of corporate governance as strategic
management mechanism in a globalizing economy. He presented the results of a
sociological study carried out in 132 companies, listed on the Bulgarian Stock Exchange.
The goal of the study was to examine the current trends of standards for good corporate
governance. Prof. Dimitrov outlined that the successful start of good corporate governance
in Bulgarian industry is a fact, but new challenges are forthcoming in the future, in the
context of the membership of Bulgaria in the European Union. Prof. Dimitrov evaluated
highly the National Corporate Governance Code, and gave recommendations for its
improvement.
Assoc. Prof. Valchin Daskalov from University of National and World Economy, in his
paper “Good Corporate Governance as a Subject of Legal Regulation”, presented the
concept of majority and minority shareholders as main stakeholders. The author defended
the thesis of necessity for improving the legal protection of minority partners in shareholding
companies. He outlined two main groups of conflicts – between shareholders and members
of governing bodies of the company, as well as between majority and minority
shareholders.
Assoc. Prof. Daskalov presented a classification of government authorities
certified to implement an institutional protection of minority shareholders. The major
supervisory authorities are Trade Registry, Financial Supervision Commission, Central
Depository, Bulgarian National Bank.
His theses on the subordination of the creditors as stakeholders provoked a very
interesting discussion. He analyzed the problems on carrying out General Assemblies of the
companies. Assoc. Prof. Daskalov suggested his own classification of the majority –
qualified majority with mandatory low limit, unchanged qualified majority, and full unanimity.
He stated that the negative rights (blocking majority) create barriers to the mechanisms,
through which the General Assembly manages, and they maintain the status quo,
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which leads to statics of the company as a result of lack of effective management
decisions.
Mr. Nikolay Kolev, in his paper “Obligation for Care and Obligation for Loyalty of
the Members of Boards of Shareholding Companies – A View to the Doctrine for
Corporate Governance by the American Law”, made a comparative analysis between
Anglo-Saxon model of corporate governance and Bulgarian experience. Special
attention was drawn to the role of audit committees for good corporate governance of
the companies. The experience of the US Corporate Law can be applied for this
purpose.
The author presented a comparative analysis of the European and Bulgarian
legislation concerning the role and the specific functions of the audit committees. In a
systematized form the paper presented the requirements of the EU Directive 2006/43.
According to the latter, public companies are obliged to have an audit committee, which
representatives should be administrative members with no executive functions, as well
as members of the Supervisory Council, or appointed by the General Assembly of
Shareholders. At least one member of the audit committee should be independent and
competent in accounting.
Mr. Deian Dunavski from University of National and World Economy, in his paper
“State Companies and Good Corporate Governance – Analysis of the Legal Framework”,
explicitly outlined the big significance of corporate governance for the effective functioning of
the state companies. The mechanism of corporate governance is defined as “soft law” with
large opportunities for impact on the strategic development of these companies, on the
example of the private companies.
The paper of Prof. Polia Goleva from the Institute for the State and Law at BAS
was very interesting. It discussed the correlation of property responsibility of the
shareholders and the corporate governance. The author defined the creditors as
stakeholders and subordinated their significance in the context of the legal order of the
shareholding companies functioning in Bulgaria.
Prof. Plamen Tchipev, PhD from the Economic Research Institute at BAS presented
a paper “Monitoring the Performance of the Corporate Boards in Bulgaria”. The core of the
paper was the analysis of the functioning of the corporate boards as a main structure of
good corporate governance. The author presented a systematized panel of theories on
corporate governance and their comparative analysis.
Main part of the paper deals with the agent paradigm, an approach distinguishing
two economic subjects in the company – principal (owner) and agent (manager) with large
economic power. The paper outlined the main factors for the different interests of owners
and managers, as well as the methods of solving the conflicts between them. The
stimulating schemes of the managers, applied for increasing their motivation to maximize
the interests of the shareholders, were stated as some of the mechanisms in this
direction.
The paper presented the “owner” paradigm, which states that the managers are
strongly bound to the shareholders concerning their future career and pension rights.
This suggests similarity of their interests with the shareholders’ ones. Prof. Tchipev
presented very interesting results of a sociological study on the standards of corporate
governance – size of corporate boards, influence of corporate boards on the change of
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main executive directors of the companies, merging the positions of Chief Executive
Director and Chairman of the Board of Directors, independence of the corporate
boards, stimulating schemes for the managers.
Prof. Tchipev made a detailed analysis of the National Corporate Governance Code
and discussed the current problems on regulating the corporate boards in Bulgaria, focusing
on the risk management in the context of the crisis phenomena in the economy.
Assoc. Prof. Miroslav Nedelchev, in his paper “Practices and Tendencies of the
Bulgarian Boards”, traced back the genesis of corporate governance in a historical
context, as well as its main characteristics in the Bulgarian financial system. The paper
focused on the role of transnational companies for transferring a positive international
experience in corporate governance not only of firms, but also of banks and financial
groups. The author presented a data base of quantitative and qualitative indicators, which
are fundamental for the evaluation of the corporate governance in the bank system.
Assoc. Prof. Dr. Spartak Keremidchiev presented a paper “What Do the
Stakeholders in the Corporate Governance Do and Should Do”. The author systematized
the stakeholders' theory, as well as corporate theories, motivation theories, theories of
systems, strategic management, industrial relations, legal and political theories.
Analyzing the essence of the corporation, the author made a comparative
analysis between the interests of shareholders and stakeholders, as well as the
reasons for conflicts between them. Investigating the motivation theories, Assoc. Prof.
Keremidchiev distinguished Theory X (suggesting weak motivation of the personnel for
responsibility, respectively strong supervision for achieving the set goals) and Theory Y
(suggesting minimizing the supervision of the personnel and binding the labour
payments to the employees’ involvement in achieving the organization’s goals).
The author studied the theory of systems as a mechanism for interaction of the
firm with the stakeholders. In view of the strategic management he defended the thesis
that the managers should be responsible not only to their shareholders but also to all
stakeholders. This requires the companies to have a responsible behavior to the
consumers, local communities, personnel, as well as being active in developing a
system of values, corporate governance codes and ethic codes.
The author defined the stakeholders as physical entities or a group of people
with claims to the activity of the enterprise, its resources and results. According to him, the
main stakeholders are the state, local authorities, personnel, unions, suppliers, clients,
banks, managers and shareholders.
Assoc. Prof. Keremidchiev presented the 2004 OECD system of corporate
governance principles, compared with the 1999 one. The current version is based on
considering the role of the stakeholders in the corporate governance analysis. These
principles are set in the National Corporate Governance Code and guarantee an active
interaction with stakeholders, following the principles of transparency, accountancy and
business ethics, effective interaction with stakeholders.
Assoc. Prof. Radostina Bakardjieva, PhD presented a paper “Corporate Social
Responsibility – European Perspectives and Bulgarian Experience”. The author
systematized the main factors provoking the rising attention of the companies to the
socially responsible initiatives. The paper outlined the direct connection between
corporate social responsibility (CSR) and sustainable development and concluded that
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CSR is a core of the sustainable development. The author defined the corporate social
responsibility as the most certain “insurance” from reputation risk, as an effective
mechanism to form a good image of the companies and an increased trust of the
investors.
Assoc. Prof. Bakardjieva systematized the relation between corporate social
responsibility and competitiveness at micro and macro level. Competitive advantages of
CSR at micro level show that it is a long-term investment. Through CSR firms maintain
highly qualified personnel, manage their financial and non-financial risk and confirm
their reputation. The alternatives of the companies on the financial markets also
expand. CSR at macro level is directly connected with the concept of competitiveness
at national, as well as at sector level. The author profoundly analyzed the European
CSR Strategy and its focus on socially responsible behavior of the businesses, respected
human rights, transparency of the firm financial and non-financial accountancy.
Assoc. Prof. Bakardjieva presented a systematic theoretical framework of the CSR
concept. The Carroll Pyramid with its main components – economic, legal, ethical and
philanthropic, as well as the model: Principles – Processes – Result, were elucidated in
details.
The paper analyzed the interaction between stakeholders and their contribution to
the companies. It stated that the suggested matrix of stakeholders allows an objective
evaluation of their priorities.
The author bound CSR with the non-financial accountancy, focused on the
environmental, social and governance (ESG concept) as a way to an integrated
accountancy. Assoc. Prof. Dr. Bakardjieva defined the integrated accountancy as a
complex form of corporate accountancy, which reveals the factors directly influencing
the organizations’ ability to create value for a long period of time, and synthesizes all
directions of accountancy – corporate, financial, social. The integrated accountancy
refers directly to the representatives of the financial capital, and that is why it will be
imposed as mandatory for the companies listed on the stock exchange.
Assoc. Prof. Bakardjieva drew a special attention to the CSR standards,
systematized in three main groups – proactive mechanisms for CSR (audit, inspection),
report mechanisms for CSR, and informal, voluntary CSR mechanisms.
The paper presented a comparative analysis of CSR standards – SA-800 as a
standard for social accountancy and audit, OHSAS 18000 as a system for managing health
and work place safety, ISO 9001 as a system for quality management, ISO 14001 as
systems for managing the environment, AA 1000 as a system for identifying the
stakeholders, ISO 26000 as a standard for social responsibility.
Assoc. Prof. Bakardjieva stated that publishing social reports on the corporate sites
is worth admiring, and the businesses have the right to choose their own social priorities
and look for an optimal balance between the interests of the public and the companies.
The conference ended with recommendations for improving the corporate
governance and corporate social responsibility, directed to state institutions, business,
NGOs, academic circles, as well as to the National Corporate Governance Code.
Assoc. Prof. Radostina Bakardjieva, PhD
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